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II

REFERAT
UTDIKNINGAR I LYCKEBYÅNS AVRINNINGSOMRÄDE SAMT ÅTERSKAPANDE
AV BOCKABOSJÖN
Lyckebyån ligger i sydöstra Sverige. Den är Karlskrona kommuns största kommunala
vattentäkt. Sommaren 1992 var varm och regnfattig vilket medförde dricksvattenransonering i
kommunen. Utdikning av sankmarker och torrläggning av sjöar har ägt rum i Lyckebyåns
avrinningsområde. Detta anses ha ökat vattenföringens variation vilket har lett till att det blivit
svårigheter med vattenförsörjningen torra år. Ett omfattande torrläggningsprojekt utfördes på
1940-talet. Då sänktes fyra sjöar i Lyckebyåns huvudfåra. En av dessa sjöar, Bockabosjön, vill
kommunen återskapa för vattenförsörjningen. Detta arbete har kartlagt utförda utdiknings— och
sjösänkningsföretag i avrinningsområdet samt jämfört sankmarksutbredningen mellan en karta
från 1870—talet och en ii'ån 1990. Dessutom simulerades ett återskapande av Bockabosjön med
en hydrologisk beräkningsmodell, SMHIs HEV—modell. Kartläggningen av utdikningföretag
visade att omfattningen av skogsdikningen var 1% av avrinningsområdet. Övriga utdiknings—
företag inklusive torrläggning av sjöar omfattade 7% av området. Sankmarksminskningen från
1870 till 1990 var S% av avrinningsområdet. Skogsdikningen har inte påverkat vattenbalansen
mycket. Övrig utdikning har påverkat desto mer då deras omfattning varit större och deras läge
bland annat varit i Lyckebyåns huvudfåra. Modellsimuleringen gav ingen skillnad på lågvatten—
föringens varaktighet efter ett tänkt återskapande av Bockabosjön. Detta beror till största
delen på att Bockabosjön är relativt liten i förhållande till hela avrinningsområdet. Andra
regleringsstrategier än vad som studerats i detta arbete borde testas för att utröna vilken
positiv effekt Bockabosjöns återskapande skulle kunna ha på lågvattenföringen. Sjön behöver
förmodligen muddras vid ett återskapande eftersom den var grund redan före sänkningen.

Copyright © 1994, Anne Persson och Institutionen för geovetenskap, Hydrologi, Uppsala universitet.
Tryckt hos Institutionen för geovetenskap, Hydrologi, Uppsala universitet. Uppsala 1994.
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ABSTRACT
DRAINAGE WORKS IN THE LYCKEBYÅN BASIN AND RESTORATION OF THE
LAKE BOCKABOSJÖN

A.Fersson, Department ofEarth Sciences, Hydrology, Uppsala University, Västra Ågatan 24,
S— 753 09 Uppsala, Sweden.
Lyckebyån is a small river in the southeast of Sweden. It acts as the main water supply for the
Karlskrona municipality. The summer of 1992 was extremely dry in this part of Sweden and
the river almost dried up. This resulted in restrictions for water use. One reason for this
situation was that Lyckebyån basin has few lakes. Lakes has a damping effect on discharge
variations. Wetlands have been drained to gain arable land and to increase the productivity of
the forest. Four lakes in the Lyckebyån main channel were drained in the 1940'5. The
Karlskrona municipality was interested in restoring one of these lakes, Bockabosjön, for water
supply purposes. This work has investigated how much of the Lyckebyån basin that has been
drained. It has also compared the distribution ofwetlands on maps from 1870 and 1990. A
simulation of a restoration ofBockabosjön has been performed with a hydrological model to
study the effect on the duration of low discharge. The forest drainage was only 1 % of the
basin area. Other drainage works concerned 7 % of the basin area. The difference in wetland
area between the two maps was 5 %. Forest drainage has probably not had any effect on the
discharge. Other drainage works has probably had an effect on discharge variations, especially
since they concerned the Lyckebyån main channel. The model simulation showed no influence
on the low discharge duration of a thought restoration ofBockabosjön. A reason for this was
that Bockabosjön is relatively small compared to the whole basin.
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FÖRORD
Detta arbetet är en förstudie till ytterligare undersökningar om nyttan av och möjligheterna till
att återskapa Bockabosjön. Arbete har skrivits under tiden juni till november 1993 hos
Tekniska kontoret i Karlskrona kommun. Det är ett examensarbete och ingår i min utbildning
till hydrolog vid Uppsala universitet. En mängd olika personer har ställt upp så att det kunde
bli genomförbart. Jag vill ge ett stort tack till min examinator Sven Halldin, min handledare
Yngve Malmqvist på Boverket, Kenneth Johansson på Tekniska kontoret i Karlskrona
kommun och Göran Lindström vid SMHI. Tack även till Tomas Thierfelder, Uppsala
universitet, Urban Emanuelsson, Boverket, Anders Klaar samt Tommy Sandin på Miljö— och
hålsoskyddskontoret Karlskrona kommun samt personal vid länsstyrelser, skogsvårdsstyrelser
och lantmäteriverk i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och övriga som jag har haft kontakt
med. Jag har tillstånd av Siegfried Fleischer och Lars Stiebe att reproducera figur 2, Per—Olof
Skoglund att reproducera figur 3 och av Sten Bergström att reproducera figurerna 8, 9, 10 och
1 1.
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INLEDNING
Lyckebyån rinner från Kosta i norr till Lyckeby i söder (figur 1). Ån utgör ytvattentäkt till
dricks— och processvatten, tar emot renat avloppsvatten från samhällen och industrier samt ut-
nyttjas även för vattenkraft. Det största vattenverket, Lyckeby vattenverk, ligger 1,2 kilometer
uppströms utflödet i Östersjön. Lyckeby vattenverk försörjer Karlskrona kommun med dricks-
vatten. Lågvattenföringar ger torra somrar problem med vattenförsörjningen i kommunen.
Sjöar och vattenmagasin har en utjämnande effekt på vattenföringens årstidsvariation. En av
orsakerna till de stora årstidsvariationerna är att Lyckebyåns avrinningsområde är sjöfattigt.
Sedan mitten på 1800—talet har utdikningar och sjösänkningar, för att vinna åkermark, ägt rum
i avrinningsområdet. I början av 1900—talet ökade skogsdikningen för att ge högre avkastning
från skogen. Hur detta har påverkat Lyckebyåns vattenkvalitet och vattenföring, framförallt
lågvattenföring, är svårt att säga exakt. Olika dikningssätt, jordart och var i avrinningsområdet
utdikningen skett har betydelse. Det största dikningsföretag som ägt rum, "Lyckebyån mellan
Bånga damm och Fursjön", omfattade torrläggning av fyra sjöar i Lyckebyåns huvudfåra. En
av dessa sjöar är Bockabosjön.

Markavvattning syftar till att sänka grundvattenytan. Det skapar en vattenomättad markzon
som tillfälligt kan magasinera vatten. Denna zon medför att flödesvariationerna dämpas. Mark—
sättningar och erosion är ofta en annan följd av markavvattning varvid den magasinerande för-
mågan minskar. Sjösänkning och borttagande av trösklar till naturliga översvämningsområden
ger ökad högvattenföring och minskad lågvattenföring. Studier av myr— och skogsdiknings—
effekter har i de flesta fall visat på en ökad lågvattenföring (Burke 1975, Johansson 1993,
Simonsson 1987, Robinson 1986, Seuna 1980, Sirin m fl 1991). Undantag är vid extremt torra
perioder (Sirin m fl 1991) samt undersökningar i Lettland som gav betydande minskningar av
sommarlågvattenflödet (Sirin m fl 1991). Ett område i Sverige visade obetydliga förändringar
av vattenföringen efter dikning (Johansson 1993).
Kvävebelastningen på våra hav ska halveras till sekelskiftet enligt ett riksdags beslut år 1988,
tidpunkten har senare kommit att tidigareläggas till 1995 efter internationella överenskom—
melser (Jansson m fl 1991). Av elva undersökta åar i Karlskrona kommun transporterar
Lyckebyån den största mängden kväve till havet (Karlskrona kommun 1992). Kvävebelast—
ningen kan bland annat minskas genom återskapande av sjöar och våtmarker i avrinnings-
området. I Hallands län har undersökningar visat att anläggande av våtmarker är den kostnads—
effektivaste metoden för kväverening men den förutsätter tillgång på mark (Fleischer m fl
1989)
Behovet av vattenmagasin och ökad naturlig rening har bland annat gjort att Karlskrona kom-
mun intresserat sig för möjligheten att återskapa Bockabosjön som ligger vid länsgränsen
mellan Blekinge och Kalmar län. Anläggande av våtmarker längs åsystemet kräver noggrann
planering. Kunskap om var det en gång funnits våtmarker är då värdefull. I det här arbetet har
en sammanställning gjorts av de bidragsberättigade markavvattnings—, skogsdiknings— och sjö-
sänkningsföretag som ägt rum i Lyckebyåns avrinningsområde. Dessutom har en hydrologisk
beräkningsmodell, HEV-modellen från SMHI, använts för att simulera vad ett eventuellt åter—
skapande av Bockabosjön kan betyda för lågvattenföringen. Vidare har en jämförelse gjorts
mellan åsystem och våtmarksutbredning på en äldre karta (generalstabens från 1870) och
dagens i motsvarande skala 1:100 000. Till sist diskuteras möjligheterna att återskapa
Bockabosjön.
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BAKGRUND
Tidigare dikningar påverkar flödes— och kvalitetssituationen i Lyckebyåns vattensystem idag.
Sommaren 1992 ransonerades vattnet i Karlskrona kommun. År 1959 var ett liknande torrår
med vattenförsörjningsproblem och 1977 debatterades "vattenkrisen i Blekinge" i Blekinges
naturskyddsförenings årsskrift (Nordberg 1977).
Kommunen reglerar sjön Törn inom Lyckebyåns avrinningsområde för vattenförsörjningen.
Eftersom Töm ligger i ett biflöde cirka 50 km uppströms Lyckeby vattenverk krävs god fram-
förhållning i regleringen speciellt vid torrår. Våren 1992 överraskades kommunen av torkan
och det medförde en något sämre vattenförsörjningssituation än nödvändigt. Törns till-
rinningsområde är 181 km2. Efter den torra sommaren 1992 krävdes cirka 300 mm regn för att
fylla Törns magasin. Törn hade då tömts till näst lägsta uppmätta nivå någonsin. Kommunen
får även reglera Stora Havsjön för vattenförsörjningen. Stora Havsjön, som ligger 15 km
uppströms Lyckeby vattenverk, har ett mycket litet tillrinningsområde och används endast i
reserv för vattenförsörjningen. Någon reservvattentäkt utanför Lyckebyåns avrinningsområde
finns inte.

Behovet av ytterligare regleringsmagasin aktualiserades den torra sommaren 1992. Om
Bockabosjön återskapas till vattenförsörjningsmagasin får kommunen ett magasin i Lyckebyåns
huvudfåra. Återfyllnadstiden för Bockabosjön skulle bli kortare än för de andra sjöarna och
regleringsmöjligheterna därmed större.

Historik och lagar rörande dikning
Dikningshandlingar som finns arkiverade är framförallt de utdikningar som varit berättigade till
statsbidrag. Dikningshandlingar finns som så kallade syneförrättningshandlingar hos lant—
mäterier för markavvattningsföretag som skett före 1919 och hos länsstyrelser för företag efter
1919. Handlingar gällande skogsdikningsföretag finns arkiverade hos skogsvårdsstyrelserna i
respektive län.

Första bestämmelserna om lantmätarnas skyldighet att deltaga i markvattenavledning är för-—
modligen en instruktion som kammarkollegium den 2 april 1634 utfärdade för 12 lantmätare i
Närke, Södermanland, Värmland, Västmanland, Östergötland, Uppland och Skaraborgs län
samt Finland. Där angavs att lantmätarna "skola visa och åtvarna bonden, huruledes han flod-—
diken och andra diken bör uppkasta och vidmakthålla till åkerns nytta, varom befallnings—
männen och länsmännen skola låta sig vara angeläget att årligen ransaka". Därpå följde fler
liknande bestämmelser. Lantmäteriinstruktionen från år 1827 anger även hur handläggningen
ska gå till med avvägning, kartritning och beskrivning (Thorselius 1928). Dikning gällde då
främst redan befintlig åkermark. Intresset för vinnande av ny odlingsmark ökade starkt i början
av 1800—talet som en följd av befolkningsökningen. Lagar och förordningar främjade
nyodlingen. Statsbidrag och statslån utgick för verksamheten. År 1841 infördes
tvångsdelaktighet i torrläggningsföretag för berörda markägare (Gustafsson 1993). I
vattenlagen från år 1918 med ändringar 1919 och 1920 ålades stadens lantbruksingenjör eller
annan, som av Konungen förklarats behörig, att verkställa dessa syneförättningsföretag
(Thorselius 1928).

Skogsvårdsstyrelser tillkom vid 1900-talets början. Från 1927 fanns möjlighet att finansiera
skogdikning med statsbidrag och statslån. Tidigare hade skogsvårdsstyrelserna lokalt med hjälp
av skogsvårdskassorna hjälpt till med dikningskostnader. Skogsvårdskassorna bildades av
skogsvårdsavgifter samt andra anslag (SOU 1926:29). Budgetåret 1990/91 avecklades bidrags—
givandet till skogsdikning.



Idag prövas markavvattningsföretag främst enligt naturvårdslagen (SFS 1991:641) där
paragraf 18 c handlar om att tillståndsprövning krävs för markavvattningsföretag för att
"begränsa eller motverka menlig inverkan på naturmiljön". Rensning av diken för att bibehålla
vattnets djup och läge samt täckdikning som inte har menlig inverkan på naturmiljön kräver
inget tillstånd. Paragraf 18 (1 ger regeringen rättighet att förbjuda markavvattning i våtmarks—
områden som är särskilt angelägna att bevara. Företag får inte heller utföras i "mark— eller
vattenområden (biotoper) som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur— och växtarter eller
som annars är skärskilt skyddsvärda". Regeringen beslutar vilka biotoper som är skyddsvärda.
För skogsdikning gäller samma krav på tillståndsprövning som ovan medan skyddsdikning ej
kräver tillstånd. Skyddsdikning får dock "endast utföras på sådant sätt att läckage av närings—
ämnen och transport av slam till våtmarker, vattendrag och sjöar begränsas". Dessutom bör
skyddsdikning på starkt erosionsbenägen mark undvikas.

Dikning
Vid dikning eftersträvas under växtsäsongen ett grundvattenytedjup på 1,2 meter för åkermark,
1 meter för ängsmark och 0,8 meter för skogsmark enligt syneförrättningshandlingar för mark-
avvattning. Nyare litteratur (Simonsson 1987) anger 30—60 cm som eftersträvat djup vid skogs—
dikning.

I en odikad myr deltar endast det översta markpartiet i avrinningen. Vattenledningsförmågan är
störst i de övre torvlagren och låg i de djupare. Grundvattenytans nivå rör sig normalt mellan
markytan och ca 20 cm ner. Markytan följer grundvattenytans djup, det vill säga sänkt grund—-
vattenyta medför sänkt markyta. Vid en viss grundvattennivå (tröskelnivå) startar avrinningen.
Tröskelnivån nås relativt snabbt vid kraftiga regn. Därmed fås också ett snabbt bidrag till av—
rinningen. Ar grundvattenytan under tröskelnivån är bidraget litet (Simonsson 1987).
När kal myrmark dikas minskar avdunstningen som en följd av den torrare ytan. Detta medför i
sin tur en ökad årsavrinning. Växer skog upp ökar det avdunstningen och årsavrinningen blir
mindre än före dikningen. Den omättade markzon som bildas av utdikningen fungerar för det
mesta utjämnande på vattenföringen. Vid så mycket nederbörd att det omättade magasinet fylls
kan däremot avrinningstopparna bli större gentemot orörda förhållanden som en följd av ett
mindre avstånd till diket (Grip och Rodhe 1988).

Mangan och kväve
Mangan finns naturligt i marken, vanligast som brunsten (MnOZ). I våtmarker (syrefria miljöer)
finns mangan löst i vatten som Mn”. Beroende på syrgashalt och pH—värde i vatten fälls
mangan ut som en svart fällning. Mangan oxideras vid tillgång på syre och kan ha olika
oxidationstal. Flera av de föreningar som mangan bildar vid olika oxidationstal fälls ut som
brunsvarta och svarta fällningar (Hägg 1984). Oxidationen gynnas av ett högt pH—värde.
Mangan är i oxiderad form ett problem i vattenledningarna där fällningen avlagras. Nedströms
de utdikade sjöarna vid länsgränsen har märkts en ökning av manganhalten vid vårtlodens till-
bakagång. Mangan lakas ur dessa marker när vårfloden avklingar. Ett återskapade av
Böckabosjön gör förmodligen att manganurlakningen minskar från dess före detta botten.
Kvävehalten i vattendrag ökar efter dikning som en följd av mineraliseringen av det organiska
materialet i torven. Förhöjningen är i regel störst omedelbart nedströms de dikade områdena.
Den avtar längre ner i systemet genom utspädning och upptag i växter. Undersökningar i ett
myrområde gav under 2 år en genomsnittlig ökning av totalkvävehalten på 30 %. Mätningarna
gjordes 200 meter nedströms dikningsområdet och 1000 meter ner var koncentrations—
höjningarna betydligt mindre (Simonsson 1987).



Lyckebyån är ett skogsvattendrag och idag är framförallt jordbruket och bilismen den största
orsaken till kväveutsläppen i Sverige. En större ökning av kväveläckage från skögsmark
jämfört med jordbruksmark har setts i Hallands län (figur 2). Detta kan bland annat vara en
indikation på en begynnande kvävemättnad i skogsmarken som en följd av den ökande
atmosfäriska depositionen (Fleischer m fl 1989).
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Figur 2. Total årlig kvävetransport under perioden 1972-1992 för åar dominerade av skog
respektive jordbmksmark. Skogsåarna är Lagan, Fylleån och Nissan med ett 9247 km2
avrinningsområde. Jordbruksåarna är Stensån, Smedjeån, Genevadsån och Trönningeån. De
avvattnar ett 826 km2 stort område. Från Fleicher och Stibe (1994).

Anläggande av våtmarker vid knutpunkter längs åsystemet kan vara en åtgärd mot
kväveutförseln i havet. Knutpunkter är till exempel nedströms en åförgrening (ligur 3).
Våtmarker gör störst nytta längre ner i
åsystemet än vid dess källa (Halmstads
kommun 1993). Lutningen på marken där"
våtmarken ska dämmas upp är viktig. Det
bör vara en så pass liten lutning så att
kväveföreningama hinner fastläggas i
sediment, tas upp av växter och avgå i
form av kvävgas men samtidigt en
tillräckligt stor lutning så att
uppdämningen inte påverkar ett alltför
stort område ovanför.
I Lyckebyån är vattnets tillstånd med
avseende på kväve höga halter vid de
forna sjöarna och vid utloppet i havet
(Skoglund 1993). Längre upp i åsystemet
är tillståndsklassen måttligt höga halter
förutom vid Emmaboda där
tillståndsklassen är mycket höga halter

Figur 3. Lämpliga
placeringar av våt—
marker (streckade
områden).



(tigur 4). Tillståndsklasser är ett klassifieringssystem som är avsett för redovisning och
utvärdering av vattendata från kontrollprogram och vattenöversikter på regional och nationell
nivå (Wiederhölm 1989). Kvävets tillståndsklasser bedöms ur kvävehalterna i vattnet (tabell 1).
Återskapandet av Bockabosjön borde kunna ge en viss minskning av kvävehalten nedströms
sjön.
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Figur 4. Vattnets tillstånd med avseende på kväve i Lyckebyån. Från Skoglund (1993).

Tabell 1. Indelningen av kväve i tillståndsklasser

Totalkvävehalt, ml/l Klass Benämning

50,30 1 Mycket låga kvävehalter
0,3 O—O,45 2 Låga kvävehalter
OAS—0,75 3 Måttligt höga kvävehalter
O,75—1,50 4 Höga kvävehalter
>l,50 5 Mycket höga kvävehalter

Siörestaurering

Sjörestaurering i Sverige har främst gällt mycket näringsbelastade sjöar. Restaurering har
prövats i begränsad omfattning och dokumentationen av effekterna har i många fall varit
bristfällig (Pettersson och Wallsten 1990). Restaureringsmetoderna kan delas in i två huvud—



grupper, en vars ändamål är närsaltsreduktion och/eller begränsning av Växtplankton-
förekomsten samt en vars mål är att begränsa makrofyttillväxt. Olika restaureringsmetoder är
till exempel:

. sedimentmuddring

. riploxmetoden (oxidering av sjösediment)

. aluminiumbehandling (fällning av fosfor)

. hypolimnionluitning (tillförsel av syre för att hindra uppkomst av anaerobi i
bottenvattnet)

. vegetationsbekämpning (ofta en komplementär åtgärd vid större muddringsarbeten)
Flera restaureringsprojekt har medfört ett dåligt resultat på grund av att förberedande åtgärder
för att minska näringsutsläpp har förbisetts. Innan ett restaureringsarbete sätts i gång är det
viktigt att klargöra mål och förutsättningar. Olika intressegrupper kan ha olika meningar. "För
att kunna bedöma förutsättningarna för en genomgripande sjörestaurering måste alla till—-
gängliga data om sjön sammanställas och ett kontrollprogram före restaurering utformas"
(Pettersson och Wallsten 1990).

MATERIAL OCH METODER

Områdesbeskrivning

Hydrolagi

Lyckebyåns avrinningsområde (figur 1) omfattar 811 km2 varav 76 km2 är jordbruksmark,
581 km2 skogsmark och 17 km2 tätort (SCB 1991). Ån som har sin källa nordost om Kosta,
rinner genom tre län, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län samt sju kommuner. Den rinner ut
på Blekinges sydkust vid Karlskrona i Lyckebytjärden. De angränsande större åarna i öster
rinner ut i Kalmarsund och de angränsande i väster på Blekinges sydkust. Andelen sjö i
Lyckebyåns avrinningsområde är cirka 4,7%. Årsmedelnederbörden varierar från ungefär
750 mm i norra delen till drygt 650 mm i södra delen (Pousette 1983 och Söderholm 1987).
Vattenföringens medelvärde är 5,6* m3/s vid utloppet. De största biflödena till Lyckebyån
räknat från källan är Bjurbäcken, Kjesån som bland annat avvattnar sjöarna Ödevaten och
Skärsjön, Linneforsån som rinner via sjöarna Östersjön, Ljudersjön, Löften och Töm, Lillån
samt ytterligare en Lillån med vatten från bland annat Älmtasjön. De flesta sjöarna ligger i
norra hälften av avrinningsområdet. Den största sjön i systemet heter Törn och är 9 km2 stor.
Sjön Östersjön, vilken utgör källan till biflödet Linneforsån, står genom en bäck även i för—
bindelse med angränsande avrinningsområde i väster. I SMHIs sjöregister (1983) står det att
den utgör en bifurkation. I skogsdikningshandlingama anges det att Tjugosjö, byn väster om
Östersjön, är med i Lyckebyåns avrinningsområde och för enkelhetens skull har jag tagit med
Östersjön i detsamma. En påverkan av avrinningsområdets storlek skedde vid diknings—
företaget "Älmtasjön m tl 1926—27". Då utvidgades området med cirka 9 km2.

* Uträknat från medelvärdet för specifik avrinning från åren 193 9-87 vid vattenföringsstationen i Kättilsmåla
och från åren 1988-91 vid vattenföringsstationen Mariefors (SMHI 1993).



Geologi

Berggrunden består mest av olika graniter. I norra delen genomkorsas området av vulkanit.
Det förekommer även grönsten. De lösa avlagringarna består främst av morän som ofta är
blockrik. I södra delen är moräntäcket tunt som en följd av att det ligger under högsta kust-
linjen (Lundqvist 1957). Isälvsavlagringar finns i form av dödislandskap och rullstensåsar som
sträcker sig i sydvästlig riktning. Åsarna är ofta avbrutna och inte så mäktiga. Större torv-
områden finns mest i norra delen men förekommer även i andra delar av avrinningsområdet.
Finsediment änns framförallt i södra delen i sprickdalar.

Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön

Bockabosjön, Flakesjön, Gubbasjön (Södersjön) och Hallasjön heter 4 utdikade sjöar som
ligger i Lyckebyåns huvudfåra vid länsgränsen mellan Blekinge och Kalmar. De ingår i det
största dikningsföretaget, Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön, som ägt rum i
avrinningsområdet (figur 5). Företaget innebar att en 17 km lång sträcka av Lyckebyån för-
djupades och att ca 67 km bidiken grävdes. Totalt omfattade företaget 2230 hektar. Sjöarna
skulle delvis torrläggas.
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Figur 5. Karta visande ungefärlig utbredning av dikningstöretaget "Lyckebyån mellan Bånga
damm och Fursjön". Tjock linje antyder yttergränsema för företagets omfattning. Från
Ehrenberg (1942).



Området kring sjöarna är mycket flackt. Fallhöjden är endast tre meter på 20 kilometer.
Resterande 20 kilometer ner till havet har än en fallhöjd av 100 meter. Tidigare över-
svämmades detta område årligen. Vattnet bildade då en sammanhängande sjöyta från trakten
av Vissefjärda söderut till Hallasjön,
vilken är den sydligaste av dessa
sjöar (Rasmusson 1961) (figur 6).
Idag fylls de forna sjöarna med
vatten vid vårfloden. "Normala"
vårar med snösmältning stiger
vattnet cirka 1 meter. Det är då
möjligt att ro på sjöarna enligt
bönder i trakten. De senaste årens
vintrar har varit snöfattiga i södra
Sverige och de före detta sjöarna har
inte haft något större vattendjup
under vårama. Under sommaren
torkar de ut.
Bockabosjön var en grund sjö med
flack botten. Medeldjupet var cirka 1
meter och största djupet 2,4 meter.
Vid utdikningen sänktes sjön 1,6
meter. Före utdikningen var sjön
tämligen vegetationsfattig. Ur
sommarbilder från 1936 och 1939
kan "sannolikt urskiljas växtarter
som är typiska för oligotrofa sjöar"
(Rasmusson 1961). Växtligheten är
idag utbredd så att forna sjöstränder
och högre bottenpartier är täckta av
sly— och buskvegetation. Lägre ytor
är bevuxna med olika gräs och vass.
En jordartskartering som gjordes
fore utdikningen anger att större
delen av bottnen i Bockabosjön
bestod av sten och grus (Bauman
1935). På en jordartskarta från
VIAK (1982) uppges samma område
bestå av (0,5 m tjock torv.

1534
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Figur 6. Området kring dikningsföretaget
"Lyckebyån mellan Bånga damm och
Fursjön". 1: Lågvattenstånd enligt
flygfoton från oktober 1936. 2:
Högvattenstånd enligt flygfoton från
april 1937. Från Rasmusson (1961).

Önskemålet att skapa ny odlingsmark med utdikningama fungerade inte så bra. Marksättningar
och sämre jord gör att skogsbruk fungerar bäst på de "nyvunna" markerna omkring sjöarna
idag. Dock får inte glömmas att dikningsforetaget betytt mycket för bygden med bland annat
nybildning av fastigheter.

Kartor

För att se skillnaden mellan Lyckebyåns åsystem i dag och åsystemet innan det var alltför
dikningspåverkat användes en gammal och en ny karta.
På Lantmäteriverkets forskningsarkiv i Gävle finns bland annat Topografiska Corpsens karta
över södra Sverige (även kallad Generalstabens). Ur denna samling användes kartblad som
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utgavs 1871, 1874 och 1875. De är de första kartbladen över Lyckebyån i Topografiska
Corpsens kartläggning. Inmätningen av området ägde rum på 1840-talet. Kartbladen har skalan
1:100 000. Motsvarande karta i samma skala som ges ut nu är Blå kartan (1990). Lyckebyåns
åsystem och sankmarker inom avrinningsområdet ritades av från 187O—talets kartblad samt från
dagens Blå karta. På ytterligare en karta med 1870—talets åsystem som grund ritades markav—
vattnings— och skogdikningsföretagen in. En jämförelse kunde då göras mellan två sankmarks—
kartor och en dikningskarta.
Teckenförklaringen på generalstabens karta skiljer på kärrmark och sankäng. Det var svårt att
se dessa skillnader på kartan. Därför gjordes en uppdelning efter skogbevuxen sankmark och
annan sankmark. Blå kartan har endast en beteckning på sankmark. Dagens Gröna karta
(1:50 000) skiljer däremot på sankmark: —tidvis vattenfylld, —med gles skog, -med skog och ——i
övrigt. Med hjälp av Gröna kartan delades även sankmarkerna på den Blå kartan in i skogs-
bevuxen sankmark och annan sankmark när de ritades av.
Sankmarksarealen räknades ut med mm—papper från de två avritade sankmarkskartorna. Av—
rinningsområdets storlek bestämdes med planimeter. Avrinningsområdets storlek skiljer sig
något mellan de två kartorna. Det har att göra med att karttekniken var en annan på 187O—talet
än idag. Positionerna av åsystem, sjöar etc är förskjutna i förhållande till varandra, vilket syns
vid en jämförelse av de två kartorna.

Dikningshandlingar
Från listor över markavvattningsföretag som upprättats åt Lyckebyåns vattenförbund har
dikningshandlingar som finns på länstyrelsernas lantbruksenheter i Karlskrona, Kalmar och
Växjö tagits fram. På samma listor finns även de dikningsföretag som ägt rum före 1919 i
Kalmar och Kronobergs län. Företagen före 1919 i Blekinge län har författaren själv letat fram
hos lantmäteriet i Karlskrona. I skogsdikningsföretagens handlingar var avrinningsområdes—
tillhörighet oftast angivet. När så inte var fallet bestämdes med hjälp av gårdens namn och av—
rinningsområdeskarta om dikningsföretagen låg inom eller utanför Lyckebyåns avrinningsom-
råde. Skogsdikru'ngshandlingar för Kalmar län finns hos skogsvårdsstyrelsen i Västervik och i
landsarkivet i Vadstena. Utdikningar som skett utan länsstyrelsens och skogsvårdsstyrelsens
kännedom finns kanske arkiverat hos hushållningssällskap och större skogsföretag men de har
inte eftersökts i denna rapport. Utdikningar har säkerligen också skett utan fler än markägarens
kännedom och utan dokumentation. Skogsdikningssammanställningen begränsas av att så
kallade samrådshandlingar (dikningar som skett i samråd mellan länsstyrelse och skogsvårds—
styrelse) ej är medtagna. Dessa började någon gång på 1980—talet.
I syneförättningshandlingarna gällande markavvattning eftersöktes uppgifter om areal av-
vattnad mark. I en del markavvattningshandlingar angavs inte areal utdikad mark. Det
begränsar värdet av arealen vid sammanställningen av dessa. Undersökningar av vattenför—
hållandena på platsen saknades i de flesta fall. För att dimensionera diket antogs en specifik
avrinning för hög- respektive medelvattenföring. Med Bazins formel kunde därefter vattennivå
i diket räknas ut. Endast i ett fall har vattenföringen mätts. I det fallet blev utdikningen aldrig
av då dikningsföretaget "Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön" startade i stället.
Dikningsföretagens omfattning är ofta utritade på en översiktskarta i skala 1:100 000. Med
hjälp av den översiktskartan kunde de ritas in på dikningskartan som nämndes ovan.
I skogsdikningshandlingarna finns uppgift om dikeslängd och areal utdikad mark. Däremot
finns inga översiktskartor. Av denna anledningen ritades inte skogsdikningsföretagens
omfattning in på dikningskartan. Med ledning av företagets namn ritades istället dess
ungefärliga läge på dikningskartan in med nummerbeteckning.
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Beskrivning av modellen
HEV-modellen, en konceptuell avrinningsmodell, är ett datorprogram som används för att
beräkna vattenföring fortlöpande en gång per dygn (Bergström 1992). Den utvecklades vid
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI) i början av 1970—talet och har
sedan dess modifierats så att den nu finns i ett antal versioner för olika tilllämpningar. Den
byggs upp av en snörutin, markvattenrutin, responsliinktion och dämpningsfunktiön (figur 7).
Indata till modellen är dagliga värden av nederbördsmängd, temperatur samt medelmånads—
värden av potentiell avdunstning. De olika rutinerna och funktionerna innehåller ett antal
parametervärden som ändras för att ge bästa möjliga anpassning till verkligheten. An—
passningen sker genom att modellen kalibreras mot registrerad vattenföring i det område som
undersöks. Den modellversion som användes (HBV TL) är ett dator program för PC som
arbetar under DOS.

. Snö- Markvatten— Respons— DämpninQS' Vatten—indata rutin rutin funktion funktion föring

Figur 7. Översiktsbild av HEV-modellens beräkningsstruktur.

Snörutin

Snörutinen (figur 8) baseras på en tröskeltemperaturparameter (TT). Över ett visst värde på
denna anses nederbörd falla som regn och under den som snö. Snösmältning regleras också av
denna tröskeltemperatur och smältning sker enligt ekvationen:

Smält vattenmängd = (T - TT)*CFMAX

där CFMAX är en daggradsfaktör och T är lufttemperaturen.

Daggradsfakorn ligger i naturen i medeltal runt 2-5 mm/dygn. Det vill säga för varje grad över
tröskeltemperaturen smälter ca 2—5 mm snö per dygn. Smältningen beror av solstrålning, vind-
hastighet, luftthktighet och om det är skog eller öppen mark. Gynnsamt för snösmältning är
soligt väder, varm och fuktig luft samt stark vind (Grip och Rodhe 1988). Snötäcket är
tjockast på den öppna marken och smälter även snabbast där på grund av större exponering för
sol och vind.
Modellen tar vid snösmältning endast hänsyn till temperatur och vegetation, det vill säga om
det är skog eller öppen mark. Nederbörden korrigeras för höjden både genom ett temperatur-
avtagande på 0.60 C per 100 meter och genom att nederbörden ökar cirka 10% per 100 meter.
Snö kan lagra en viss mängd vatten. När snö börjar smälta lagras cirka 10 % innan något
smältvatten rinner ur snötäcket. Om temperaturen sjunker under tröskelvärdet återfryser detta
vatten enligt en återfrysningsfaktor. Beräknad mängd regn och snösmältning förs vidare till
markvattenrutinen.

snö s= snömagasin i skog
Sso= snömagasm pa öppen mark

A regn
höjd & &

...............................

i
l

i b 6 6 . ................... snörutin
1 fördelad efter
I .. . o: ' ---------' höjd och vegetation

.........nuv.-...n-ont...-v.....v'.'...........'.'.

&, & & regn ochvsnösmältning

Figur 8. Schematisk bild av snörutin. Modifierad från Bergström (1990).
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Markvattenrutin

Markvattenrutinen (figur 9) behandlar markihktigheten och markens lagringsmöjligheter.
Vidare behandlas avdunstningen från marken. Hänsyn tas till topografi och vegetation. Mark-
fuktigheten kan i modellen maximalt uppnå ett värde av FC.

Ss , % & % regn och snösmältning från snörutinen
l % & avdunstning
1

F __ % markvattenrutin Wpr—= vissningsgräns
C | , v » ? _:f/W fördelad efter% ' ' f/ / fé/ .f %% ååå/%% hOjd och vegetation

Figur 9. Schematisk bild av markvattenrutin. Modifierad från Bergström (1990).

Den nedre gränsen för markhrktighet är satt till noll i modellen. Avrinning och avdunstning
från marken styrs av två samband:

i) dQ/dP = (sm./F..)B
Ssm/L då S.sm ( LpP

ii) isa/13p ==
1 då Lp ( ssm ( FC

där dQ är tillskottet till avrinning
dP är regn— eller snösmältningstillskottet
Ssm är modellens beräknade markfuktighet
Ea är verklig avdunstning
Ep är potentiell avdunstning
Fc är en modellparameter
B är en modellparameter
Lp är en modellparameter

Sambandet i) beskriver bidraget till avrinning från regn och snösmältning vid olika mark-
fuktigheter (figur lOa). Sambandet ii) beskriver verklig och potentiell avdunstning vid olika
markibktighet (figur lOb).

dQ/dP Eap

l l , ,
l l
l l

l l
0 0 I | 1 D

0 Fc Ssm 0 Lp Fc Ssm

&) b)
Figur 10. Sambanden mellan a) avrinning och b) avdunstning från marken gentemot

markfuktigheten. Modifierad från Bergström (1990).
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I markrutinen beräknat överskottsvatten förs vidare i systemet, där modellen hanterar det med
responsfunktionen. Med denna behandlas också det regn som kommer direkt på våta ytor, det
vill säga sjöar, åar och blöta marker.

Respansfunktian

Fuktig mark där grundvattenytan ligger relativt ytligt ger vid regn ett snabbt och ganska
betydande tillskott till avrinningen på grund av att grundvattenytelutningen ökar och att
markens övre skikt ofta har bättre vattenledningsförmåga än djupare skikt. Markens förmåga
att ta emot regn och smältvatten (infiltrationskapacitet) är i Sverige oftast större än regnets och
snösmältningens intensitet. Inströmningsområde är där grundvattenbildningen äger rum och
utströmningsområde där det sker ett utflöde av grundvatten till markvattenzonen eller
markytan. Det regnvatten som kommer över utströmningsområden rinner tillsammans med
grundvattnet på ytan nertill vattendraget medan i stort sett all nederbörd som kommer över
inströmningsområden infiltrerar.
Responsfunktionen (figur lla) motsvarar ungefär grundvattnet i naturen. Den innehåller en
övre och en undre zon. Från den övre zonen rinner vatten med viss hastighet (perkolerar) till
den undre. Kommer mer vatten från markvattenrutinen än vad som hinner perkolera, fylls den
övre zonen. Det ger ett bidrag till vattenföringen som regleras av en ekvation med en
koefficient KO vid en vattennivå över UZL i den övre zonen. Vid medelhöga vattennivåer i den
övre zonen, fås ett bidrag till vattenföringen av en ekvation med koeffrcienten Kl. Den undre
zonen motsvarar grundvattenmagasinets bidrag till vattenföringen vid låga grundvattennivåer
(basflödet) genom koefficienten K2(f1gur 1 lb). Funktionen räknar även med den avdunstning
som sker från sjöar och åar.

SMA
Suz= magasin i övre zonen

& % Bidrag från markvattenrutinen%
S = magasin i nedre zonen

i

: L! ........................................ __
535555? QO_ K 0 *( Suz " Luz)

12
k 1 t 53:35:33; Q 1: K?: Suz QO , Q 1, QZ : avrinningSkompOnenter

& per 0 a 1011

dämpning

Snabb recession, styrs av K 0 Q : vattenförmg
K0: recessionskoefficient

L uz _ "* "” _ Medelsnabb recession styrs av K, 1 = . .K1 recessronskoeffiment
PERC _______ Langsam recessron, styrs av K 2 KZ : recessionskoefficient

D Tid L uz= modellparameter
b) PERC = modellparameter

Figur 11. a) Schematisk bild av responsfunktion och dämpningsfunktion. b) Principiell skiss över
hur parametrarna KOJKPKPLuz och PERC påverkar ett beräknat avklingningsförlopp efter ett
flöde. Modifierad från Bergström (1990).
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Dämpningsfunktian

Sjöar verkar dämpande på vattenföringsvariationer. Dämpningsfhnktionen ger vattenförings-
kurvans (hydrografens) rätta utseende. Antingen kan det ske genom att lägga m en sjö vid
utflödet ur delavrinningsområdet eller genom att använda en kombination av två parametrar
som använder en Muskingumekvation för uträkning av flödet. Utflödet ur sjön kan ges av
regleringsregler och/eller beräknas ur någon vattenstånds/vattenföringsrelation.

Användningssätt av HBV-modellen
Modellen kalibrerades för ett 742 km2 stort område i Lyckebyåns avrinningsområde mot
vattenföringen från Kättilsmåla vattenföringsstation för åren 1980 till 1988 och för ett 801 km2
stort område mot vattenföringen vid Mariefors vattenföringsstation för åren 1989 till 1992.
Därefter "återskapades" Bockabosjön. Det vill säga en extra sjö lades in i modellen för att
kunna se vilka effekter den kunde få på varaktigheten av lågvattenföringen Avrinningsområdet
delades mi tre delområden (Egur 12): .

1. utloppet av Töm,

2. utloppet av Bockabosjön,
3. vattenföringsstationerna i

Kättilsmåla/Mariefors.
Denna uppdelning möjliggjorde att modellens
parametervärden kunde anpassas individuellt till
vart och ett av delområdena vilket gav en bättre
anpassning. När modellen kalibrerades släpptes
endast tillrinningen ti'ån Bockabosjön, det vill säga
avrinningen från delområde 2 fungerade som om
inte Bockabosjön fanns. En varaktighetskurva
togs fram för de nuvarande förhållandena.
Därefter reglerades Bockabosjön så att
vattenföringen i utloppet av sjön bestämdes av
ekvationen: —

Q : C1*(W—WO)C2 Figur 12. Delavnnmngsområden.

där Q är vattenföringen
W är uträknat vattenstånd i sjön,
WO är tröskelnivån i sjön
C1, C2 är konstanter.

Modellen kördes under de nya förhållandena och en ny varaktighetskurva togs fram.
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RESULTAT

Våtmarksutbredning
Sankmarksareal på kartan från 1870 är 77 km2, vilket
ger en sankmarksutbredning på ungefär 9 %.
Motsvarande karterat ur Blå kartan är ca 35 km?2 vilket
ger en procentuell utbredning på cirka 4%. Vid
jämförelse mellan bilaga 3 och 4 syns hur
sankmarksutbredningen och sjöytearean minskat.
Tydligast syns sjöyteminskningen i de skuggade
områdena som visas i figur 13. En ökning av Sjöyta har
skett i norra delen där Yggerydssjön dämts upp, inringad
iflgur 13.

' ' ' F' 13. Ski 'Dukningens omfattning lg” SS mande var
sjöyteminskningen är

Areal mark som är utdikad för att vinna åkermark är små” (Skflggat område)
cirka 56 km2, 7 % av avrinningsområdet, och areal OC var Sjöytflnäkfat(Yggerydssjön mnngad).utdikad skogsmark är cirka 8 km?- vilket motsvarar 1 %
av området. I bilaga 1 och 2 finns en förteckning över
alla dikningsföretag och i bilaga 5 deras läge i avrinningsområdet.
De tre största dikningsföretagen är:

. Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön (omfattning 2230 ha)

. Lyckebyån mellan Emmaboda och Fur (563 ha)

. Sänkning av sjöarna Löften, Harebo och Broken (514 ha).

Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön
Utdikningen av Bockabosjön, Flakesjön, Gubbasjön (Södersjön) och Hallasjön medförde att ca
6 k Sjöyta försvann. Bockabosjöns yta var 3,4 km2 stor och volymen ungefär 4 300 000 m3.
Djupkartan visar att den västra delen av sjön ursprungligen var djupast (figur 14). Simulering
med HEV-modellen efter att Bockabosjön lagts in gav inte någon större effekt på
lågvattenföringens varaktighet vid utloppet av Kättilsmåla för åren 1980—87 (figur 15). Ett
likartat resultat erhölls för åren 1988—92 med data från Mariefors vattenföringsstation (figur
16).
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Figur 14. Djupkarta över Bockabosjön enligt djupangivelser från synetörättningshandlingar för
dikningsföretaget "Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön" (1938).
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Figur 15. Vattenföringens varaktighet i Lyckebyån vid Kättilsmåla för åren 1980-1987 .
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DISKUSSION
Vid en jämförelse mellan de två sankmarkskartorna syns det att sankmarksarealen minskat.
Jämförs de i sin tur med dikningskartan framgår det att mycket av sankmarksminskningen kan
förklaras av utdikningarna. En annan förklaring till sankmarksminskningen är att sankmarkerna
växt igen.

Kartan som valdes för att representera åsystemet innan det blivit speciellt dikningspåverkat
stämde inte, i fråga om positioner, helt överens med den Blå kartan. I dikningshandlingama var
företagen inritade på översiktskartor. Översiktskartorna var urklippta bitar av general—
stabens/topografiska kartan (skala 1:100 000). Ända fram till 1950—talet var handlingarnas
översiktskartor lättare att jämföra med kartan från 1870 än dagens karta. Kanske användes
gamla kartor till att sättas in i dikningshandlingarna. Det ser ut som att sankmarksutbredningen
var större på översiktskartorna än på 1870—talets karta. Skulle en karta från början på 1900—
talet valts istället för 1870—talets karta skulle kanske sankmarksskillnaden visat sig vara ännu
större. Kartan från 1870—talet var Topografiska Corpsens första utgivning och inmatning av
sydöstra Sverige. Vid påföljande revideringar av den blev den mer exakt och, som det verkar,
sankmarksarealen större.

Skogsdikningen har förmodligen inte påverkat åsystemet allt för mycket. Dess omfattning var
endast en procent i Lyckebyåns avrinningsområde. Läggs däremot andra skogsbruksmetoder
såsom kalhuggning, markberedning och skyddsdikning till, blir bilden något annorlunda. Den
högre skogsproduktionen, vilken torde innebära högre avdunstning, kan ha gett en viss på—
verkan på vattenbalansen. Från 1700—talet och under 1800—talet var Blekinge ett hårt betat
hagmarkslandskap. Ända in på 1940—talet var skogsbetning vanligt. Under 1940-talet slutav—
verkades stora arealer lövskogsbeväxta hagmarker i Blekinge och planterades med gran
(Lewis—Jonsson 1993). Detta visar att en jämförelse av hur just skogsdikningen påverkat
vattenbalansen inte är så enkel att göra. Förhållandena vid tiden för dess början var helt
annorlunda än nu.

Då det gäller utdikning för vinnande av åkermark är det enklare att säga att den har påverkat
en del. Omfattningen var större än skogsdikningens. De två största utdikningsföretagen
medförde tillsammans en fördjupning av Lyckebyåns huvudtåra längs en sträcka av cirka 30
km. Det största av dessa medförde dessutom torrläggande av fyra sjöar. Området kring
dikningsföretaget "Lyckebyån mellan Bånga damm och Fursjön" är mycket flackt. Eftersom
utdikningen innebar ett borttagande av översvämningsområde och sjöar måste det ha påverkat
vattenföringen så att variationen ökat, det vill säga lågvattenföringen blev lägre och högvatten-
föringen högre. 1 syneförrättningshandlingar beräknades minskningen av lågvattenföringen bli
0,2—0,3 m3/s. Ökningen av högvattenflödet väntades bli 2—6 m3/s. Huruvida detta stämde eller
ej verkar inte ha undersökts efter företagets genomförande.
Med HEV—modellen simulerades vad effekten skulle kunna bli vid återskapande av en av de
utdikade sjöarna, Bockabosjön. Resultatet visade att några större ändringar av lågvatten-
föringens varaktighet vid Kättilsmåla eller Mariefors inte kunde väntas. Det beror sannolikt till
största delen på att sjön är relativt liten i förhållande till hela avrinningsområdet. En annan
orsak kan vara att sjökomplexet St Åsjön, nedströms Bockabosjön, dämpar vattenförings—
variationerna. Säkerheten i resultatet berodde dessutom på kalibreringen av EBV-modellen. En
förklarad varians av 0,78 respektive 0,80 uppnåddes vid kalibreringen.
Vid ett återskapande av Bockabosjön kommer regleringen förmodligen gå till så att vatten-
nivån hålls konstant, tillrinningen släpps, och att magasinet endast används vid extrema torrår.
I HEV—modellen användes inte en sådan regleringsstrategi. Den regleringsstrategin var inte
möjlig i den version av EBV—modellen som användes. En viss förbättring av lågvatten—
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föringsmängden borde kunna gå att få vid rätt regleringsstrategi. För vilket det krävs
ytterligare undersökningar att bevisa.

När sjön ska återskapas måste den förmodligen grävas ur eller muddras. Annars kommer sjön
att bli mycket grund. Markerna runt omkring, som förut översvämmades, har sjunkit 30—60 cm
och den forna sjöbottnen har höjts. Det finns nu ett lager torv på den. Med ett litet vattendjup
och mjukbotten finns risk för att vattenvegetation breder ut sig. Det påskyndar uppgrund-
ningen genom att vass tenderar att samla upp erosionsmaterial som följer med vattnet från
omkringliggande marker och genom att vass bryts ner mycket långsamt (Pettersson och
Wallsten 1990). Idag finns växtlighet på den före detta sjön i form av björk- och busksly samt
pil längs sjöstranden och i mer höglänta partier och av olika gräs i lägre partier. Har växterna
ett välutvecklat rotsystem kan även så kallad gungfly bildas vid en höjning. Den västra delen
av Bockabosjön var ursprungligen djupast. Vid planer på att endast delvis återskapa sjön är det
något att tänka på.
Ökningen av manganhalten vid vårtlodens tillbakagång borde kunna avhjälpas genom att
återskapa sjön. Bottensedimenten töms inte på sitt manganrikare vatten om sjön alltid är
vattenfylld. Om syrebrist föreligger vid bottnen kommer dock mangan att lösas ur sedimenten
till den ovanförliggande vattenmassan. I vilken form mangan förekommer regleras också av
pH. Lågt pH och syrebrist innebär att mangan reduceras och finns löst i vatten som en tvåvärd
jon. Bockabosjön har kalkats vid åtminstone ett tillfälle. Skulle det ske igen vore det intressant
att se hur mangan i bottensedimenten förhåller sig före och efter kalkningen.
Kvävetransporten och reduktionen är komplex. Därför är det svårt att säga vad som kommer
att hända i Bockabosjön om den restaureras. När organiskt material mineraliseras bildas
ammoniumjoner. Dessa tas upp av växter och binds till markpartiklar. Ammoniumjoner
nitrilieras vidare till nitratjoner som också tas upp av växter. Däremot binds de inte i jorden
utan löses i markvattnet och där kan de utsättas för utlakning. Mineralisering och nitrifiering
gynnas av tillgång på syre, vatten och värme (Gustafson 1990). När våtmarker skapas, gynnas
kväveupptagning av växter, sedimentation och framförallt kvävgasavgång. Kvävgasavgång
(denitrifiering) kräver i motsats till mineralisering syrebrist. Denitrifikationen utförs av
denitrifieringsbakterier som förutom syrebrist behöver kol samt kväveföreningar i form av
nitrat, nitrit och lustgas (Leonardsson 1990). Processen missgynnas av lågt pH, då lustgas
bildas istället för kvävgas. I Bockabosjöns bottensediment förekommer syrebrist vilket visas av
manganurlakningen. Den rika växtligheten på den före detta bottnen gör dessutom att kol— och
kvävebelastningen på sjön är måttligt hög. Denitritieringsprocessen borde således kunna
gynnas. Dock har undersökningar i en skogssjö med humusrikt vatten visat på låg kväve-
retention vilket tros beror på humusrikedomen (Leonardsson 1990). Lyckebyån är humusrik.
Denitrifikationen var (0,20 kg N/ha och år (Leonardsson 1990) vilket kan jämföras med en
sammanställning gjord vid ett våtmarksseminarium i Halmstad där ett kväveretentionsvärde på
110 kg N/ha och år för en damm presenterades av Leonardsson (1991). För att partiklar ska
kunna sedimentera i sjön får vattenhastigheten inte vara för hög. Området runt Bockabosjön är
flackt vilket innebär liten vattenhastighet. Däremot är sträckan kort från inlopp till utlopp i
sjön. Frågan är då hur mycket vatten som rinner rakt igenom utan att uppehålla sig i sjön
någon längre tid. Sjön är långsträckt i syd till sydvästlig riktning. Eftersom vindriktningen ofta
är densamma borde förutsättningarna för vindinducerade strömmar vara goda. En längsgående
ström skulle då kunna ta med sig det inströmmande vattnet i stället för att det strömmar rakt
igenom sjön. Dock hindras detta lite av skogsmarker runt sjön. Sjön kommer att vara grund
vare sig den muddras eller inte. Beträffande kväveupptag i växtlighet får det anses gott efter-
som växtliv gynnas i det grunda vattnet. Frågan är istället om inte en alltför grund sjö kommer
att växa igen och därmed grundas upp för snabbt. Då hotas vattentillgången som önskades vid
lågvatten.
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Ett eventuellt återskapande av Bockabosjön måste inledas med en diskussion med alla berörda
parter så att ett exakt mål kan sättas upp. Undersökningar och provtagningsprogram bör
upprättas. Vidare är det lämpligt att ta till vara de erfarenheter som genomförda
sjörestaureringsprojekt kan ge och att tillfråga expertis. Restaurering genom muddring har
genomförts i sjöar i mälardalstrakten och södra Sverige. Kostnaden har varierat från 200 000
till 735 000 kr/ha i 1990 års penningvärde (Pettersson och Wallsten 1990).
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BILAGA 1

Markavvattningstöretag ordnade efter årtal.

Dilmingsföretag År Area Area Area Total area
åker (ha) äng/ annan impediment (ha)

mark (ha) (ha)
Lockatorp 1883 28,4
Gåsamåla, Moshults gölar* 1883—84 Uppgift saknas
Nettleryd 1894 5,4
Lyckebyån mellan Emmaboda 1898-1899 562,7
och Fur
Kjessjön 1899 31,9
Båldön* 1901 uppgih saknas
Ideskruv* 1905 35,0
Kråksjömåla m 11.* 1905 Uppgiä saknas
Lindön, Gajemåla m H* 1908 uppgift saknas
Gantesbo och Lindehult 1908-1909 0,11 38,74 3,41 42,3
Kinnamåla* 1911 uppgiå saknas
Transjö m 11.* 1913 Uppgift saknas
Wiggesjön 1913 6,233 9,869 0,188 16,3
Åkerby* 1915 uppgift saknas
Ödevata, Alsjökulla m m= 1913—1914 19,68 36,22 113,4 169,3
Hällasjö m fl.* 1918 65,0
Slätthu1t* 1918 1,0 32,0
Backa, Grimsnäs, Åkerby* 1919 uppgift saknas
Stor och Lilleltern 1919 6,44 6,02 0 12,5
Moamålaån 1920 3,55 27,65/ 9,14 5,28 45,6
Ryggamo 1920 3,88 5,505 0 9,4
Ödevaten 1920 28,955 59,605 171,615 260,2
Tibbamåla samt ö och V Idehult 1922 6,21 8,38 0 14,6
Bjurbäcken 1924 1,91 229,0/ 36,97 450,2

182,30
Bökevagra 1924 5,48 5,39 2,26 13,1
Löften, Harebo och Broken 1924 32,99 85,69/ 276,68 514,4

1 19,06
Norra Maden 1924 0,33 19,06/ 5,90 1,10 26,4
Knappsmåla 1926 2,59 4,86 0 7,5
Saleboda—Vastensmåla 1926 5,20 12,90 2,06 20,2
Älmtesjön, Fabbesjön och 1927 41,46 8,46 70,19 120,1
Långsjön
Långasjö 1929 53,15 14,81/ 30,25 135,0

36,81
Kylle-Maders (ersätts av 1985 1931 22 32,0
års företag)
Lyckebyån mellan 1931 28,59 48,81 0 77,4
Mästaremålakvarn och Bånga
damm
Bjursjön 1932 12,750 9,130/ 4,710 42,6

15,990
Strågeryd—Kättilsmåla 1932 10,51 0,87 0 1 1,3
Backabo—Gustafsbygd loch 2 1933 2735 0,39 3,125 6,3
Fiskesjö 1935 14,38 17,80/ 14,92 92,7

45,56
Harebo 1936 9,65 5,62 0,28 15,6

* Ej inritad i bilaga 5.
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Källeskruvs 1936 11,74 8,31 0,04 20,1
Långe-lycke 1936 4,95 7,41/ 23,9 0,22 36,6
Invallningsforetaget Strågeryd 1936 4,18 0 0 4,2
Lyckebyån mellan Bånga damm 1937 73,69 1448,65 2230,0
och Fursjön*
Viö—Mästaremåla 1937 4,44 5,0 0 9,4
Ålebäcksås 1937 7,13 0,03/ 0,45 0,02 7,6
Bogesjöns 1938 12,49 4,15/ 25,7 17,79 60,1
Rörshult 1938 7,46 2,90/ 4,35 0,38 15,1
Bjurbäcken 1941 0 7,56/ 5,80 1,12 14,5
Göksjöholm, Viö—Lillö 1941 0 4,475 0 4,5
Idehult-Hinderås 1941 1,565 5,475 0 7,0
Viö—Lillö 1941 0 15,680 0 15,7
Biskopsberg 1942 2,0
Figgamåla 1942 7,090 6,535 0 13,6
Bettamåla 1943 5,510 1,990 0 7,5
Brunamåla 1943 4,71 2,36/ 4,3 3 0,07 11,5
Ledja 1943 7,430 0,470 0 7,9
Lillån 1944 9,485 99,955 0 109,4
Krogsmåla-Falans 1944 15,85 4,215 0 20,1
Åkerby 1944 8,87 0,36/ 1,48 0,02 10,7
Grevshults 1945 4,87 5,18/ 8,21 0 18,3
Utdikning och invallnings- 1945 3,735 0,03 0 3,8
företaget Viekvarn
Karsamåla 1946 6,34 5,01/ 1,51 0,12 13,0
Moshults 1950 0,76 -/5,51 0 6,3
Fjärdsjömåla 1955 0,48 3,69 0 4,2
Båldöns 1956 5,46 3,58 0 9,0
Kylle och Skruv år 1985 1985 3,27 —/8,53 0 11,8
(ersätter 1931 års företag utökat
med Skruv, ger total omfattning
34,76 har)
Summa 5569,3

* Ej inritad i bilaga 5.
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BILAGA 2

Skogsdikmngsforetag ordnade efter arkiveringsort1 och årtal.

Nr Skogsdikningsföretag År Dikeslängd Area Area Total area
Arkiveringsort inkom/ (meter) produktiv impediment (ha)

godkänt2 mark (ha) (ha)
Sof1edal"' Svs R 1928 / _ 925 9,4
Ö Rödeby* 1928 / — 535 2,4
Husgöl* 1929 / - 800 6,0

1 Nettleryd 1929 / - 628 2,2
Allsjömåla 1929 / - 1478 7,8

3 Ledja-Åsen 1931 / — 668 3,6
Rödeby* 1932 / — 2426 9,0
Lösen* 1933 /— 96 0,7

4 Augerum 1933 / - 422 1,7
Spetsamåla* 1933 / - 533 2,8
Inglatorp* 1933 / - 855 4,5
Bubbetorp* 1933 / - 187 1,3

5 Mästaremåla 1933 / - 333 1,2
6 Åbyholm 1934 / - 1094 6,7

Inglatorp* 1934 / — 144 1,0
Skärvabodm 1934 / -— 985 3,9
Inglatorp* 1934 / - 870 4,6

7 Buggamåla 1934 / - 240 1,2
Sofielund* 1934 / - 251 1,6
Mörtöm 1934 / —- 975 4,4

8 Buggamåla 1935 / - 1030 5,0
9 Långemåla 1936 / - 656 3,1
10 Mästaremåla 1936 / - 2171 13,3
11 Strågeryd 1936 / — 312 2,5
12 Saleboda II 1937 / — 1877 12,2

Mörtön* 1937 / - 577 3,0
13 Saleboda I 1937 / - 869 5,6
14 Viökvam 1938 / — 289 1,3
15 Spjutsbygd 1938 / - 1510 9,0
16 Långemåla 1938 / - 592 3,7
17 Buggamåla 1938 / - 394 2,3
18 Biskopsberg 1939 / — 145 1,1
19 Allsjömåla 1939 / - 1159 10,4
20 Skyttemåla 1946 / - 381 2,1
21 Hökamåla 1946 / - 239 1,1
22 Långemåla 1946 / - 328 1,3
23 Skyttemåla 1948 / — 280 1,4
24 Hökamåla 1946 / - 466 2,8
25 Strömsberg 1948 / — 414 1,5
26 Ledja 1950 / — 326 1,5

Öjasjö* 1952 / _ 311 1,5
27 Krogsmåla 1955 / - 542 2,3

Bökegöl 1964 / — 469 5,0

1 Skogsvårdsstyrelsen i Ronneby ( Svs R), Skogsvårdsstyrelsen i Växjö (Svs V—ö), Skogsvårdsstyrelseni
Västervik (Svs V—v) och Landsarkivet i Vadstena (La V—s).

2 Alla företag som är medtagna är godkända trots att uppgift om när ibland saknas.
* Ingår enligt uppgifter i handlingarna i Lyekebyåns avrinningsområde, men ingår inte enligt geografiskt läge

på dagens kartor.
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

80
81
82

Transjö Svs V—ö
Åby
Källeskruv
Moshult
Påvelsmåla
Grimsgöl-Harebo
Greveshult
Askaremåla
Backa
Sundudt
Ingemundebo
Ingemundebo
Backa
Tjugosjö
Ingemundshult
Moshult
Bökevara
Ryggamo
Tomeshult Szg
Tomeshult
Moshult
Sibbamåla
V:a Hällasjö M:g
Bökevara
Askaremåla
Moshult
V. Hällasjö
Huvudhult
V: Hällasjö
Skogslund
Eriksmåla
Åkerby M:g
Grönslätt
Slätthult
Skallebo
Ryd*
Källeskruv
Slätthult
Moshult
Ulvaskog
Hästebäck
Tjugosjö
Långasjö Backag.
Baggeb—oda
Fiskesjö
Grevedshult
Karsahult
V. Hällasjö
Tjockeboda
Fiskesjö
Kallamåla
Bogesjö
L. Östergård*
Ryggamo
Harebo
Ekeberga

—/1931
—/1932
-/1933
-/1933
—/1933
—/1934
-/1935
—/1935
-/1935
—/1935
—/1935
—/1935
-/1936
—/1936
—/1936
-/1936
—/1936
-/1936
—/1937
—/1937
—/1937
—/1937
-/1938
-/1938
-/1938
-/1938
—/1938
-/1938
-/1938
—/1938
—/1938
—/1938
—/1938
—/1938
-/1938
-/1938
—/1939
-/1939
-/1939
—/1939
—/1940
—/1940
—/1940
—/1940
-/1940
—/1941
-/1941
—/1941
—/1941
-/1946
-/1946
-/1948
-/1949
—/1949
-/1955
—/1981

981
805

1000
511
805

4650
914

1444
1187
6899

403
2103
2693
5886

933
1160
356

1303
828
891
358

1158
648
372
400
462

1162
317
595
964
315
347
837
940
598

1265
2039

544
390

2451
561

2072
2063

663
2113
1311
632

1820
465
395
532

1039
440
257
413
790

2,5
3,9
1,4
2,6
2,3
9,9
0,9
4,5
4,9

19,8
0,3
4,9
9,5

12,5
0,6
5,1

2,2
2,8
0,9

3,6
0 73

0,3

1,9
0,8

1,0
0,8
2,9
1,9
2,4
3,3
5,0
1,6
1,1
2,6
2,2

14,2
8,3
2,4
7,2
2,1
1,0
0,1
0,8
2,3
2,3
0,2
2,1
0,8
1,0
1,2

4,3

1,0
1,4
2,6
9,9
3,8
8,0
0,3
2,5
0,8
0,3

9,6
4,1
0,6
1,7
2,3
1,6
1,9
1,1
0,2
2,1
1,1
1,4
2,5
3,2

1,9
4,9

2,1
1,2
0,4
1,9
3,3

9,8

0,3

1,7
3,4
1,3
8,8
097

8,1

6,8
3,9
2,4
4,0
4,9

19,8
4,7

12,5
5,2

22,3
1,1
5,2
9,5

22,1
4,7
5,7
1,7
4,5
4,4
2,8
1,1
3,8
2,8
1,4
1,4
2,5
3,2
1,9
2,7
4 9
1,0
0,8
5,0
3,1
2,8
5,2
8,3
1,6
1,1

12,4
2,2

14,2
16,4
2,4
8,9
5,5
2,3
8,9
1,7
2,3
2,3
8,3
2,1
0,8
1,0
1,2



83
84
85
86

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98

99
100
101

102
103

104
105

106
107

108
109
110

,111

112
113

114
115
116

117
118

119
120
121

Karlsmåla
Locketorp
Ljungbylund
Korpahult
Bälshult*
PUonhnhnen
ljunghmund
Hjortholmen
Persmåla
[knäua
V. Hällasjö-Hägerås
Åmw
Ljungbylund
Hällasjömåla
Biflyet LA V—s
Badstubo*
hAOns*
Fagerhyltam
Flådingstorp
IBuanäHa
Lövsmåla*
Petamåla*
Skutaryd
iEnnn300
Bönemåla
Skruvemåla*
Uddens
Skuteryd
Klippingsbo*
Parismåla
Parismåla
Ebbamåla*
Flädingstorp
Klättorps
Förlångsö*
Susingsborg
Flädingstorp
Guttorps
Eäörnabyggdens*
Skuteryds
Förlångsö*
Gloseb0*
Bussamåla
Kulla
Klippingsbo*
XhaAugö
Hällasjömåla
TXHQXJ
Klippingsbo*
Buemåla
Båldöns
Kringlemåla*
Kringlemåla*
hkugwunp
Fiddekulla
Fakho

SVS V-v
-/ 1981
1960 / -
1961 / -
1970 / -
1971 / -
1971/-
1971/-
1972 / -
1973 / —
1974 / —
1975 / -
1979 / -
1979 / —
1982 / -
1927/ 1929
1928/ 1932
1928 / -
1929/ 1934
1929 / -
1930 / —
1930/ 1933
1930/ 1933
1930 / -
1930 / -
1931 / -
1931/ 1933
1931/-
1931/—
1931/-
1931/-
1931/-
1931/—
1931/—
1932 / -
1932/ 1935
1932 / —
1932 / -
1932 / -
1932/ 1935
1932/ 1935
1932 / 1938
1932/ 1933
1933 / -
1933 / 1935
1933 / 1935
1933 / 1936
1933 / 1936
1933 / 1935
1933 / 1935
1933 / 1937
1933 / 1938
1933 / 1934
1933 / 1939
1934/ 1935
1934/ 1937
1935/ 1938

2549
250
918
550

1440
2378

615
2829
2705
2024
3146
2346
1407
2589
2102

801
3000

957
1331
1138
1453
1006
601
592
720

1718
537
704
740
551

2812
655

1843
540
480
540
763
565
490
510
250
400
790
525
495
400
765
400
725
255
350
850

1630
300
670

5480

2,2
2,7
2,0
3,6
3,0

10,8
2,0
7,3

12,7
8,0
9,3
7,2
4,2

14,2

0,28
4,09
2,53
0,64
8,05
2,41
3,87
3,0
1,08
6,7
2,44
4,6

8,7
2,35
4,05
2,8

3,0
2,9

1,5

0,8
2,3

9,5
3,1

1,3

0,65

3,5

5,4

2,0

4,6
6,2
0,5
6,0
1,0

1,1
2,0
2,8
0,2

15,79
5,15

25,35
2,8
2,93
1,17
5,28

0,42
1,83
0,8
7,31
2,9
2,2

4,55
7,7
1,55
5,1

3,0
2,95
6,6

1,35
5,2

2,95
5,3
1,4
2,65
2,5

0,2
3,7
1,05
2,55
5,0
7,5
1,5
3,15

33,5

7,6
2,7
4,0
3,6
7,6

17,0
2,5

13,3
13,7
8,0

10,4
9,2
7,0

14,4
15,8
5,2

25,4
3,1
7,0
3,7
5,9
8,1
2,8
5,7
3,8
8,4
9,6
4,6
4,6
4,6

16,4
3,9
9,2
2,8
3,0
3,0
6,6
3,0

12,6
5,2
1,5
3,0
6,1
3,7
2,7
2,5
9,5
3,3
3,7
2,4
2,6
5,0
7,5
2,2
3,2

37,0

27
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122 Björkemåla 1935 / 1937 670 0,3 4,9 5,2
123 Lybäcksholms 1935 / 1939 240 1,3 1,3

Troxhults* 1936 / 1938 1275 14,35 14,4
Buggehults* 1936 / 1939 1830 11,65 4,0 15,7

124 Skäveryds 1936/ 1939 2095 14,0 2,7 16,7
125 Alsjö 1937/ 1940 1040 3,25 0,6 3,9
126 Gajemåla 1937/ 1940 555 4,0 4,0

Frostensmåla* 1939/ 1940 650 3,96 0,2 4,0
127 Kjäsemåla 1938 / 1941 320 1,4 1,4

Hästmannahults* 1938/ 1942 525 1,75 0,2 2,0
Medlens* 1938/ 1942 280 1,15 1,2
Fagerhyltam 1947 / 1953 212 0,5 1,5 2,0

128 Bredasjö 1949/ 1952 295 0,5 1,5 2,0
129 Fiddekulla 1949/ 1955 385 1,5 1,5
130 Björkemåla 1951 / 1956 281 1,5 1,5
131 Backabo 1952 / 1954 1396 2,0 9,0 11,0
132 Gusemåla 1952 / 1955 437 3,0 3,0
133 Backabo 1953 / 1958 300 3,0 3,0
134 Ödevata 1953 / 1954 402 3,0 3,0
135 Emmabo 1954/ 1958 418 2,5 1,5 10,5
136 Ljungbylund 1956/ 1958 640 1,0 3,0 4,0

Summa utan * 759,5
Summa 179715 976,9








