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ABSTRACT 

 

In October 2010 it was discovered that leach water had been released from a waste deposit 

directly into a ditch during a period from March until October 2010.The river Dalhemsån runs 

close to the waste deposit, just about 10 meters from the ditch. By studying the benthic fauna 

it was discovered that the environmental status of Dalhemsån is bad in this part of the river, 

but the discharges of leachate from the waste deposit does not seem to have deteriorated the 

water further since May 2010. 
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INLEDNING 

 

Ramdirektivet för vatten 

Den 23 oktober 2000 enades EU:s medlemsstater om att skapa en likartad förvaltning av sina 

vatten genom Europaparlamentets och rådets direktiv (2000/60/EG), det så kallade 

Ramdirektivet för vatten. Ramdirektivet för vatten anger ramen, målet och den tidsgräns som 

gäller för att uppnå målet för gemensamma åtgärder på vattenpolitikens område 

(Naturvårdsverket, Handbok 2007:4). Detta kan ses som avstampet för ett nytt sätt att ta sig 

an de vattenproblem som finns inom unionen, där man skapar en helhetssyn för Europas och 

de enskilda ländernas vattenresurser som innebär att år 2015 ska alla vatten i Europa ha 

uppnått god ekologisk och kemisk status. Grundtanken med detta är att få en förenad och 

övergripande lagstiftning som ser till helheten och där de vatten som inte har en godtagbar 

status ska åtgärdas genom olika typer av åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Genom att 

använda nya arbetssätt och en organisation som utgår från naturens egna gränser för vattnets 

flöde ska resurserna samordnas bättre både inom och mellan länderna för att komma till rätta 

med de brister i vattenmiljön som finns idag (www.lansstyrelsen.se/gotland). Det är upp till 

varje medlemsland att själva besluta om de nationella lagar och regler som behövs för att 

genomföra direktivets bestämmelser och i Sverige har man införlivat ramdirektivet för vatten 

i den nationella lagstiftningen där det huvudsakligen är tre författningar som reglerar svensk 

vattenförvaltning: 

 Miljöbalken (1998:808)  

 Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön  

 Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion  

Dessutom har Naturvårdsverket och SGU rätt att meddela ytterligare föreskrifter. 

(Naturvårdsverket, Handbok 2007:4). 

 

De övergripande målen är: 

 att skapa god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag, kustvatten samt ett 

grundvatten av god kvalitet och kvantitet.  

 att uppnå detta mål genom en process som ska genomsyras av deltagande, lokalt 

engagemang och samarbete från medborgare och organisationer 

 att gynna en mer effektiv nationell och lokal vattenanvändning genom att utarbeta och 

implementera ett system för prissättning på vattnet 

 att lindra effekter av översvämning och torka 

(www.lansstyrelsen.se/gotland) 

 

För Gotland bestämdes miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster inom Södra 

Östersjöns vattendistrikt i december 2009, med förutsättningen att sjöar, vattendrag och 

kustvatten ska uppnå god ekologisk och kemisk ytvattenstatus, samt att vårt grundvatten ska 

uppnå god kvantitativ och kemisk grundvattenstatus senast år 2015 

(www.lansstyrelsen.se/gotland). God ekologisk status innebär att det bara finns små 

avvikelser jämfört med referenstillståndet i ytvattnets växt och djurliv, i vattnets vägar och 

flöden, i struktur på bottnar och stränder, samt i de kemiska förhållandena. I direktivet finns 

det inga direkta siffervärden över vad god ekologisk status innebär utan det är upp till varje 

land i EU att bestämma om vad som är ett naturligt tillstånd enligt dess egen bedömning 

(Hägerhäll-Aniansson & Vidarve, 2003). Eftersom många av våra vatten är så fysiskt 

förändrade krävs ofta ytterligare utredning för att kunna veta vilka slags åtgärder som måste 

sättas in och på grund av detta har många av de vatten som finns på Gotland någon form av 

tidsfrist. För våra kustvatten finns det till exempel en tidsfrist för miljökvalitetsnormen 

gällande ekologisk status till 2021 med hänseende till övergödning och den problematik som 

hänger ihop med själva Östersjön. Åtgärder ska dock påbörjas senast 2012 oavsett om 

kvalitetskraven skall vara uppnådda 2015 eller senare (www.lansstyrelsen.se/gotland).  

http://www.lansstyrelsen.se/gotland
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Gothemsån 

Flera sjöar och vattendrag på Gotland har förhöjda halter av näringsämnen. I första hand beror 

det på påverkan från jordbruket, men även renat avloppsvatten från reningsverk samt de 

många enskilda avloppen ökar halterna av kväve och fosfor. Mitt intresse för hur våra vatten 

mår väcktes förra året och jag gjorde då ett projektarbete om miljöstatusen i Gotlands största 

vattendrag, Gothemsån, för att få en uppfattning om hur miljöstatusen såg ut i olika delar av 

ån innan vattnet nådde Östersjön (Plahn 2010). Avrinningsområdet i Gothemsån utgör en 

sjättedel av länets markareal, från Lojsta Hed i söder till utflödet som finns vid Åminne i 

Gothem, och består av ungefär lika delar skog och åker. Jordbruk dominerar den mellersta 

delen av ån, ett område som brukas intensivt idag, och Gothemsån är kraftigt påverkad av 

utdikning. Det har dessutom skett en kraftig uppodling av Gotlands myrar och våtmarker 

under de senaste 150 åren, då man har tagit bort många våtmarker som tidigare försåg 

vattendragen med vatten. Detta har i sin tur gjort vattenföringen väldigt oregelbunden och det 

finns inte längre samma kapacietet som tidigare att behålla vattnet utan nederbörd 

transporteras snabbt ut i Östersjön, vilket ger ett återkommande problem med uttorkning av 

hela eller delar av många av Gotlands åar och bäckar (Pettersson 2005). Gothemsån har länets 

högsta medelvattenföring och beräknas årligen transportera 560 ton kväve och 9 ton fosfor ut 

i Östersjön (Länsstyrelsen 2004). Det är som mest uttransport under höga vårflöden och 

snösmältning medan ån håller låga vattennivåer från tidig sommar och fram till hösten. Äldre 

vattenprovtagningar har visat att ån var påtagligt belastad av kväve, framför allt på 1970-talet, 

och senare inventeringar visar att Gothemsån fortfarande klassas som tydligt påverkad av 

föroreningar (Pettersson 2005).  

 

Bakgrund till denna undersökning 

I mars 2010 inkom rapporter från allmänheten till Miljökontoret vid Gotlands Kommun 

gällande utsläpp av skräp och stinkande vatten vid Ragn-Sells sopdeponi i Roma. Hälso- och 

miljöskyddsförvaltingen tog då kontakt med den person som var ansvarig för anläggningen 

för att ta reda på vad som hade hänt. Det visade sig att något gått fel vid anläggningen och att 

det pressvatten som uppstod vid tömning av sopbilarna rann ner i dagvattensystemet och 

förorenade vattnet i dagvattendammarna. Vid normal drift skall allt avrinnande vatten från 

asfaltytan passera genom dammarna, där partiklar förväntas sedimentera, och sedan skall 

vattnet fortsätta ut i ett dike i skogen (Sofia Lindvall, Miljökontoret, pers. komm.). Man kom i 

det läget överens om att utsläppen skulle stoppas genom att sätta igen utloppet till diket där 

lakvatten gick ut. Men av någon anledning blev det ingen åtgärd gjord utan utsläppen fortsatte 

och det blev i stället ännu värre. Stora mängder av vatten innehållande höga halter av fosfat, 

nitrat och amonium samt kraftigt förhöjda halter av bland annat koppar och zink har runnit ut 

i diket och naturen innan utflödet från dammarna stoppades i oktober 2010 (Sofia Lindvall, 

Miljökontoret, pers. komm.). Idag sker inga nya utsläpp från sopdeponin och man har inte 

hanterat biologiskt material vid verksamheten sedan oktober 2010. Hur stor skada som skett 

och hur det har påverkat vattnet i ån och omgivande natur vet man inte, men det finns 

fortfarande sedimenterat material i diket och det kan även finnas förhöjda värden av närsalter 

kvar. Ragn-Sells är ålagda att göra egenkontroller och någon egen provtagning har inte Hälso- 

och miljöskyddsförvaltningen gjort (Thomas Matt, Ragn-Sells, pers. komm.). I mitt 

examensarbete ville jag fortsätta mina undersökningar av miljöstatusen i Gothemsån för att 

försöka ta reda på hur Gothemsån har reagerat på utsläppen i Roma. Skulle miljöstatusen 

försämras ytterligare i en redan starkt förorenad del av ån eller skulle den klara av att hantera 

de utsläpp som skedde. Under mitt projektarbete i maj 2010 tog jag prover från tre olika 

lokaler i Gothemsån, Åminne, Dalhem och Viklau, men i mitt examensarbete 2011 har jag 

koncentrerat mig på den del av ån som finns nära Ragn-Sells anläggning för att se om, och i 

så fall, hur långt, utsläppen kan ha påverkat vattnet i ån. Även 2011 togs prover i Viklau, som 

ligger uppströms och nära källområdena, samt i Dalhem som ligger nedströms ca 5 km från 

deponin.  



5 

Vattenkemi för bedömning av miljöstatus 

Enligt Wiederholm (1999) bedöms tillståndet i sjöar under perioden maj-okt med avseende på 

totalfosforhalt (μg/l) enligt Tabell 1, och för totalkvävehalt enligt Tabell 2. 

 
Tabell 1. Bedömningsnormer för totalfosforhalt i sötvatten, maj-okt. Dessa gränser används oftast även för halter 

uppmätta under övriga året, samt årsmedelvärden. Tillståndsbedömning i rinnande vatten görs ofta också enligt 

samma normer.(Källa: Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke). 

  

Klass Benämning totalfosforhalt (μg/l)  

1 Låga halter ≤12,5  

2 Måttligt höga halter 12,5-25  

3 Höga halter 25-50  

4 Mycket höga halter 50-100  

5 Extremt höga halter >100  

 

Det finns även bedömningsgrunder för fosfor i form av halter som framräknas enskilt för 

varje vattendrag. För Gothemsån-Roma är det framräknade referensvärdet Tot-P 13,4 µg/l. 

För att vattnet ska kunna räknas ha god vattenkvalitet med avseende på Tot-P så får halten inte 

överstiga dubbla referensvärdet, det vill säga 26,8 µg/l (Peter Landergren, Länsstyrelsen, se 

Tabell 1). 

 
Tabell 2. Bedömningsnormer för totalkvävehalter i sötvatten, maj-okt: Dessa gränser används ofta även för halter 

uppmätta under övriga året, samt årsmedelvärden. Tillståndsbedömning i rinnande vatten görs också enligt 

samma normer. (Källa: Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke). 

 

Klass Benämning totalkvävehalt (μg/l)  

1 Låga halter <300  

2 Måttligt höga halter 300-625  

3 Höga halter 625-1250  

4 Mycket höga halter 1250-5000  

5 Extremt höga halter >5000  

 

För kväve använder man sig även av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999 

(Wiederholm 1999). Dessa är inte haltbaserade utan bedömningen görs utifrån arealspecifik 

förlust av Tot-N redovisat som kg N/ha:år (Peter Landergren, Länsstyrelsen, se Tabell 3). 

 
Tabell 3. Bedömningsgrunder avseende arealspecifikförlust av totalkväve vattendrag (kg N/ha,år). (Källa: 

Medins Sjö- och Åbiologi AB Mölnlycke). 

Klass Benämning Arealspecifik förlust 

1 Mycket låga förluster ≤ 1,0 

2 Låga förluster 1,0 - 2,0 

3 Måttligt höga förluster 2,0 - 4,0 

4 Höga förluster  4,0 - 16,0 

5 Mycket höga förluster > 16 

 

Bly och blyföreningar tillhör gruppen prioriterade ämnen inom vattendirektivet. För bly i 

inlandsvatten är gränsvärdet för årsmedelvärdet 7,2 µg/l (Peter Landergren, Länsstyrelsen, 

pers. komm.). Koppar och zink tillhör gruppen särskilt förorenande ämnen där gränsvärdet, 

GVvatten för zink, föreslås till 8 μg/l generellt för vatten med en hårdhetsgrad över 24 mg 

CaCO3/l . För vatten med lägre hårdhetsgrad föreslås gränsvärdet, GVmjukt_vatten, till 3 μg/l. De 
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förordade normerna gäller för den lösta delen zink, det vill säga koncentrationen zink i den fas 

som man får genom filtrering genom ett 0,45 μm filter (Naturvårdsverket 2008b). De 

framtagna gränsvärdena bygger på begreppet adderad risk, vilket innebär det zink som 

tillförts vattendraget utöver naturliga bakgrundsnivåer. Om istället lokala bakgrundshalter 

adderas till dessa värden får man ett GV för zink som i likhet med GV för krom och koppar 

grundar sig på den totala halten löst metall i vattnet. Det finns fortfarande inte tillräckligt med 

kunskap för att kunna sätta ett GVsediment (Naturvårdsverket 2008b). Biotillgängligheten och 

toxiciteten för koppar i vatten förändras beroende på de abiotiska förhållandena, där även pH, 

hårdhet, DOC-halt samt koncentrationer av andra katjoner inkluderas. Under arbetet med 

riskbedömning har man utvecklat en metodik som utgår ifrån BLM (Biotic Ligand Models) 

för några vanliga testorganismer från olika trofinivåer. Övergripande GVvatten för koppar 

föreslås till 4 μg/l. Normen avser den totala halten löst koppar, det vill säga koppar mätt i den 

fas som utfåtts genom filtrering genom ett 0,45 μm filter. (Naturvårdsverket 2008b). I Tabell 4 

kan man se jämförda värden för regionala bakgrundshalter och naturliga, ursprungliga halter i 

olika typer av svenska vatten, opåverkade av lokala utsläpp och försurning (pH <6,0). 

Naturliga, ursprungliga halter i vatten är uppskattade utifrån nuvarande halter i norra Sverige. 

Motsvarande halter i sediment har bedömts utifrån analyser av djupare sedimentlager. Med 

norra Sverige avses områden fr.o.m. Dalälven och norrut. 

 

Tabell 4. Jämförvärden för regionala bakgrundshalter och naturliga, ursprungliga halter av tungmetaller i olika 
typer av svenska vatten, opåverkade av lokala utsläpp och försurning. Metaller och mätområden som inte 
innefattats av mina provtagningar är bortplockade från tabellen. (Källa: Wiederholm 1999). 

  

 Cu Zn Pb 

Vattendrag, större (μg/l)    

N Sverige  0,9 2,9 0,12 

S Sverige 1,3 4,3 0,32 

Slättlandsåar 1,9 5,7 0,38 

Naturlig, ursprunglig halt  1 3 0,05 

 

Sediment (mg/kg ts) 

   

N Sverige  15 150 50 

S Sverige  20 240 80 

Naturlig, ursprunglig halt  15 100 5 

 

 

 

Bottenfauna för bedömning av miljöstatusen i ån  

Bottenfauna är de smådjur som lever på bottnen i hav, sjöar och vattendrag. I denna rapport 

betraktas alla djur som insamlas i en håv med maskvidden 1 mm tillhöra bottenfaunan 

(Lingdell & Engblom 2009). Sammansättningen av mjukbottenfaunan kan ge ett mycket bra 

mått på miljöstatusen i ett vattenområde eftersom de bentiska organismerna är förhållandevis 

stationära och någorlunda långlivade och de kan i och med det spegla vilka miljöförhållanden 

som råder i området över en längre tid (Leppäkoski 1975). Inom bottenfaunasamhället finns 

ett antal olika livsformer och för att kunna använda bottenfaunan som indikator av 

föroreningar krävs kunskap om hur olika arter lever, vilka miljöer de lever i, deras livscykler, 

hur de påverkas av andra faktorer som inte har med miljöpåverkan att göra samt givetvis hur 

de reagerar på olika typer av föroreningar.  

Figuren nedan visar olika exempel på taxa av bottenfauna som återfinns i våra sötvatten, och 

är även några av de djur jag fann i Gothemsån. 
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Asellidae   Gammaridae  Hirudinea 

    (sötvattengråsuggor)         (märlkräftor)        (iglar) 

 Chrinomidae           Siimulidae  Oligochaeta 

  (fjädermygglarver)             (knottlarver)             (glattmaskar) 

     Trichoptera         Gastropoda 

     (nattsländelarver)                        (snäckor) 

 
Figur 1. Olika exempel på bottenfaunataxa som återfinns i sötvatten. 

 

Det har till exempel visat sig att märlkräftor, är särskilt känsliga för låga syrehalter i områden 

med en hög belastning av organiskt material i kombination med dålig vattenomsättning 

(Johansson 1997), medan andra grupper i stället gynnas av organisk förorening, som 

exempelvis fjädermygglarver, Chironomidae, och flertalet glattmaskar, Oligochaeta 

(Leppäkoski 1975). Artantal och artsammansättning i bottenfaunan är mycket varierande, 

både inom ett vatten och mellan olika vatten, och det finns både naturliga och antropogena 

faktorer som påverkar bottenfaunan. Biologiska faktorer som har betydelse är bland annat 

konkurrens och predation. Även infrysning och uttorkning av vatten är potentiella risker, där 

de arter som koloniserat de översta delarna i ett avrinningsområde löper generellt störst risk 

att slås ut. Detta är dessutom något som förvärrats av de utdikningar som ägt rum i våra åar de 

senaste decennierna. En annan påverkande faktor är hög grumlighet i vattnet, orsakad av till 

exempel skogs- eller jordbruket, vilket kan sätta igen och störa den filtrerande funktionen som 

finns hos bland annat musslor och vissa nattsländelarver. Hög grumlighet minskar även 

möjliga levnadsutrymmen för många arter av bottenfauna eftersom utrymmen mellan stenar 

riskerar att sättas igen. Även vattenreglering och vägtrummor som är fellagda ur biologisk 

synvinkel påverkar bottenfaunans livsutrymme och deras möjligheter till spridning (Lingdell 

& Engblom 2009). I ett mer lugnflytande vattendrag blir likheten med en sjö större, bland 

annat genom att syreinnehållet minskar, vilket ofta ger en mjukbotten med miljöer där få eller 

inga bäcksländelarver förekommer. Detta kan man till exempel se vid min provtagningsplats i 

Dalhem där strömmen var väldigt svag och man därmed fick en dyig botten och inga 

bäcksländelarver hittades. Vidare kan man se att antalet arter normalt ökar från källan till 

mynningen i ett vattendrag, samtidigt som artsammansättningen förändras. Ökat 

näringsinnehåll i vattnet och bredare vattendrag som ger fler biotoper är ett par orsaker till 

detta (Lingdell & Engblom 2009). Bottenfaunan har tidigare varit relativt dåligt känd vad det 

gäller arternas utbredning och vilka arter som är sällsynta eller hotade i svenska sjöar och 

vattendrag men tack vare ett ökat fokus på bottenfaunaundersökningar har kunskapen ökat 

betydligt, och det har även blivit möjligt att göra kvalificerade bedömningar av faunans 
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miljövärden. Det är dock viktigt att understryka att de bedömningar som görs framför allt 

gäller faunan på den sträcka som undersökts. Det innebär till exempel att en annan sträcka i 

samma vattendrag, eller ett annat vattendrag, skulle kunna visa på ett annat resultat än den 

undersökta (Medin et al. 2009). Bottenfaunaindex skall kunna vara ombud för en viss arts 

vattenkemiska krav och ge information om vilka förhållanden som är optimala för den 

specifika arten. Men det förutsätter att vi har fått en representativ bild av artens vanlighet eller 

icke vanlighet inom alla tillgängliga typer av vatten och vid alla årstider (Lingdell & Engblom 

2009). Biologiska undersökningar av djurlivet i sjöar och vattendrag kan ge värdefull 

information om hur olika typer av utsläpp påverkar ekosystemen i vatten då 

artsammansättning och täthet av bottenfaunan förändras när det sker en miljöpåverkan 

(Göteborgs Stad Miljöförvaltningen R 2010:2, 2009). Miljöföroreningar leder till en gradvis 

förskjutning i den relativa fördelningen mellan taxa som är känsliga för föroreningar och de 

taxa som är mer motståndskraftiga mot föroreningar. Denna kunskap används vidare för att 

göra en bedömning av ekologisk status genom att olika taxas miljökänslighet kan bestämmas 

(Johnson & Goedkoop 2007). Genom att väga samman de skillnader i miljökänslighet som 

finns har man tagit fram ett så kallat bentiskt miljökvalitetsindex (BQI, Blomqvist et al. 

2006).  

Varje familj i olika bentiska taxa har ett miljöindikatorvärde framtaget av Johnson & 

Goeldkoop (2006), som visar på deras olikheter i miljökänslighet och det har använts för att 

beräkna bentiskt miljökvalitetsindex BQI (Benthic Quality Index). 

BQI är ett index som egentligen är utformat för att beräkna olika kustvattens miljöstatus, men 

kan även användas för andra typer av vatten, som till exempel vattendrag. Detta index är 

uppbyggt av tre olika faktorer. Den dominerande delen av indexet är proportionen mellan 

känsliga och toleranta arter. Vidare ser man på det totala antalet arter och antalet individer. 

BQI kan variera mellan 0, som innebär döda bottnar, och upp till ca 22, som innebär mycket 

hög miljöstatus (Blomqvist et al. 2006).  

För att räkna ut index använde jag mig av en modifierad variant av en formel framtagen av 

Leonardsson et al. (2009). 

 

Där S = antalet familjer, Sklassade = antalet klassade familjer, N = antalet individer per 0,1 m
2 

Ntot = totalt antal individer, Ni = antalet individer av familj i och Ntotklassade = totalt antal 

klassade individer.  

 

Det finns många fördelar med att använda bottenfaunan för att studera miljöstatusen i ån 

jämfört med enbart fysikalisk-kemiska mätningar. Bottenfaunan fungerar till exempel som en 

bra indikator vid bedömningar av försurning eftersom känsliga arter kan dö efter bara några 

timmars påverkan. På samma sätt kan bottenfaunan även peka på andra typer av påverkan, 

som till exempel eutrofiering, metaller och miljögifter (Naturvårdsverket Handbok 2007). I 

många fall sammanfattar biologiska studier inverkan från flera olika faktorer. Det kan t ex 

röra sig om hur stor påverkan ett lakvatten med en rad potentiellt skadliga ämnen har på 

vattnet. Genom undersökningar av djurlivet i sjöar och vattendrag kan man även få värdefulla 

upplysningar om hur olika typer av utsläpp påverkar ekosystemen i vatten och då välja att 

främst undersöka de organismer man vill skydda och bevara. Andra fördelar gentemot att 

använda kemiska undersökningar är att resultaten oftast inte bara visar en ”ögonblicksbild” av 

miljösituationen utan det finns möjlighet att upptäcka eventuella skador på ekosystemet 

tämligen lång tid efter det att skadan uppstått (Göteborgs Stad Miljöförvaltningen R 2010:2, 

2009). Bottenfaunan är naturligtvis inte enbart en indikator på miljöförändringar, utan ett 
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naturvärde i sig och en viktig del i den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket Handbok 

2007).  

 

 

Vilka effekter kan förväntas  

Vad som hände i Roma var att sopdeponin fick problem med att ta hand om det vatten som 

bildas när regnvatten och annat vatten kommer i kontakt med avfallet och förorenar vattnet, 

vilket ger ett så kallat lakvatten (www.avfallsverige.se). Dessa föroreningar utgörs till största 

delen av tre kategorier; växtnäringsämnen, oorganiska ämnen såsom salter och metaller samt 

organiska miljöstörande ämnen. Störst effekt idag har växtnäringsämnen som ökar tillväxten i 

områden med vatten och därmed kan orsaka syrebrist och bildning av ammoniak. Salter är för 

det mesta inte giftiga men påverkar ändå i viss mån organismer i sötvatten medan metaller 

mestadels binds i avfallet och normalt förekommer i mycket små koncentrationer 

(www.avfallsverige.se). Metallhalten påverkas också av vattnets surhet, innehåll av organiskt 

material, vilken berggrund och vilka jordarter som finns i tillrinningsområdet för vattnet med 

mera. Dessutom finns det naturligt låga halter av metaller i sötvatten. I sediment och 

organismer är dessutom halterna av metall högre genom en naturligt förekommande 

anrikning. Detta innebär att det redan under naturliga förhållanden finns en betydande 

variation. Vidare har människan genom att sprida utsläpp via luft över omfattande områden 

bidragit till att öka metallhalterna i svenska sjöar och vattendrag. Metallerna är stabila ämnen 

och bryts därför inte ner. En del metaller, som till exempel koppar, zink och krom är 

nödvändiga för levande organismer i små koncentrationer, medan andra metaller som till 

exempel bly, kadmium, kvicksilver och arsenik, inte har någon nödvändig funktion hos 

levande organismer, vad man vet. Redan i mycket låga koncentrationer kan dessa metaller 

vara skadliga för växter och djur (www.slu.se/vatten-miljo). Vad det gäller organiska ämnen 

som stör miljön saknas fortfarande mycket kunskap. Det framställs tusentals nya ämnen 

årligen och i många fall vet man inte vilken påverkan det blir på miljön 

(www.avfallsverige.se). Allt fler avfallsanläggningar behandlar sitt lakvatten lokalt då de 

kommunala avloppsreningsverken, som tidigare renat lakvatten, ställer högre kvalitetskrav än 

tidigare på slammet för att detta skall kunna certifieras och därefter återföras till jordbruket 

(www.avfallsverige.se). 

 

Mina frågeställningar 

 Hur långt sträcker sig en eventuell försämrad vattenstatus? 

 Hur är vattenstatusen i diket där utsläpp skett jämfört med ån 10 meter därifrån? 

 Är vattenstatusen sämre i Dalhem och Viklau 2011 jämfört med år 2010? 

 Är miljöstatusen bättre uppströms sopdeponin i Roma?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info1.ma.slu.se/
http://www.avfallsverige.se)/
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MATERIAL OCH METODER 

 

Jag har undersökt miljöstatusen i Gothemsån/Dalhem under maj 2011 genom provtagningar 

av bottenfaunan. Figur 2 visar de lokaler där prover tagits. I Viklau och Dalhem togs 5 

prover/lokal. På lokal sopdeponin i Roma följde jag ån på en sträcka av 1000 m nedströms 

från dikets utlopp. Vilket resulterade i 12 provtagningsplatser á 5 prover vid varje (Figur 2 

och 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Gothemsåns förlopp från Viklau, lokal 1. Vidare till sopdeponin, lokal 2 samt Dalhem, lokal 3. 
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Figur 3. Visar hur diket rinner från avfallsanläggningen och mynnar ut i en större grop ca 10 m från ån. Pilarna längs 
med ån visar mina provtagningsplatser vid lokal Sopdeponi. De första 3 är det 50 m mellan och sedan är det 100 m 
mellan varje provtagningsplats nedströms 1000 m.  (Källa: Gotlands Kommun, Stadsarkitektkontoret) 
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Jag har tagit sedimentprover av bottenfaunan från samma lokaler i Dalhem och Viklau som 

jag gjorde i maj 2010, fem prover vid varje lokal med ett avstånd av ca tio meter, för att se om 

det blivit någon signifikant skillnad under detta år.  I Viklau var vattnet mycket strömt. Som 

djupast var det ca 1,50 meter med mestadels grusig och stenig botten och måttligt med 

växtlighet. Viklau ligger uppströms från sopdeponin. I Dalhem var det mindre strömt med 

dyig och sank botten. Här var det omöjligt att komma ut i mitten av ån, då det snabbt blir över 

1,60 meter djupt och man inte bottnar längre. Vid sopdeponin var det ganska stora skillnader 

mellan provtagningsplatserna trots att det inte var så långa sträckor emellan. Från utloppet av 

sopdeponin och vidare till 300 meter var det över 1,30 meter djupt och dyigt, men efter detta 

blev bottnen mer fast med stenar och grus. Där kunde jag även komma ut i mitten av ån, då 

det inte var djupare än ca 1,30 m. Längs hela sträckan från utloppet till 1000 meter var vattnet 

måttligt strömt. 

  

För insamling av djur från bottensedimentet i ån användes sparktekniken (Naturvårdsverket, 

2008a), vilket innebär att man håller en skaftad sil (1 mm maskvidd) framför fötterna och 

sedan sparkar i bottensedimentet för att röra om och få djuren att komma upp. Dessa har 

sedan fångats upp i silen. Där det har varit mycket dybotten, som i Dalhem och närmast 

sopdeponin, har jag grävt för att på så sätt få upp mer av vad som fanns i sedimentet. De 

infångade organismerna konserverades i 70 % etanol för att sedan sorteras och bestämmas till 

familjenivå med hjälp av Mandahl-Barth, (2000), Gärdenfors (1998) samt Olsen, (1999). 

BQI för samtliga prover räknades ut enligt Leonardsson et al (2009). Detta använde jag sedan 

för att räkna ut miljöstatusen på de 14 lokalerna. 

 

Jag använde Kruskal Wallis test för att se om det fanns en signifikant skillnad mellan 

lokalerna och om resultaten visade på skillnader använde jag Mann-Whitney U test för att se 

mellan vilka lokaler den signifikanta skillnaden fanns (Fowler et al. 1998) . 

   

Jag har även tagit vattenprover och sedimentprover från diket där utsläpp skett samt 

uppströms och nedströms från den del av ån som rinner vid sopdeponin. Sedimentproverna 

togs med en spade i plast för att inte några metaller skulle kunna avges och samlades sedan i 

plastburkar som jag hade beställt från ALS Scandinavia laboratorium. Jag tog dubbelprover 

av vatten och samlade även det i plastflaskor som jag beställt från laboratoriet. Vattenproverna 

skickades för analys av P-tot och N-tot till ALS Scandinavia AB. Sedimentproverna skickades 

för analys av Pb, Cu samt Zi till ALS Scandinavia AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 RESULTAT 

 

Testresultaten för vattenkemiproverna (Tabell 5), visar att det var dubbelt så höga värden av 

totalkväve i diket jämfört med både uppströms och nedströms dess utlopp i ån. Mängden 

totalfosfor var även den betydligt högre i diket jämfört med i ån. Däremot är värdena i ån 

liknande oavsett om det är uppströms eller nedströms. Vid en jämförelse med 

bedömningsgrunderna (Tabell 1 och 2) framgår att de uppmätta halterna för både totalkväve 

och totalfosfor var extremt höra i avloppsdiket och höga eller mycket höga i ån, både 

uppströms och nedströms dikets utlopp. 
 

Tabell 5. Uppmätta halter av kväve och fosfor i vattenprover. (Källa: ALS Scandinavia AB, 2011) 

Provtyp Måttenhet Dike Dike Uppströms 

utloppet 

Uppströms 

utloppet 

Nedströms 

utloppet 

Nedströms 

utloppet 

N-tot ug/l 4000 5230 2510 2490 2420 2510 

P-tot ug/l 705 764 30 30 28 29 

        
                                       

I tabell 6 visas mängden koppar, bly och zink i sediment. Även här var det högre värden i 

diket jämfört med uppströms och nedströms. Det är även skillnad på värdena i ån, där det var 

högre värden av alla metaller uppströms från utloppet.  

 
Tabell 6. Uppmätta halter av tungmetaller i sedimentprover. (Källa: ALS Scandinavia AB, 2011) 

Provtyp Måttenhet Dike  Uppströms  Nedströms  

Cu mg/kg TS 17,9 16,3 9,96 

Pb mg/kg TS 16,5 7,18 5,01 

Zn mg/kg TS 92 26,8 20,7 

 

Den bottenfauna som hittades på de olika lokalerna samt medelvärdet för dessa på varje lokal 

anges i Tabell 7 . Dominerande grupper i Viklau i åns övre del var märlkräftor, Gammaridae, 

och knottlarver, Simuliidae. I Dalhem och vid alla lokaler kring sopstationen dominerande 

glattmaskar, Oligochaeta och broskiglar, Glossiphoniidae, men här återfanns även en större 

mängd av fjädermygglarver, Chironmidae. 
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Tabell 7. Medelvärde av antal individer av de olika familjerna per prov  ± SE. 

 Viklau Utlopp sopdep 50 m 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 

Crustacea                            

Gammaridae 22,8±5,15 6,60±1,47 6±2,66 2,4±1,44 6,80±1,53 7,60±1,08 0,20±0,20 8,80±0,66 

Asellidae 4±2,55 1,60±1,36 0,60±0,40 1,20±0,37 2±0,84 1,40±0,51 0,40±0,24 1±0,32 

Gastropoda         

Planorbidae 4,80±1,39  0,40±0,40 0,80±0,80 0,60±0,40 2±0,55 4,40±0,68 4,40±0,40 

Lymnaeidae 2,40±0,87   1±0,63  1,80±0,80 6,20±2,06 6±1,22 

Hydrobiidae 11,4±6,45 0,20±0,20  2±0,71 0,60±0,40 3,20±0,73 24,2±2,96 7±0,45 
Physidae    0,20±0,20   1±0,77 1,20±0,58 

Hirudinea         

Glossosiphoniidae 4,40±1,54 1,80±0,66 2±0,71 0,80±0,58 3±0,45 2,40±1,25 3,40±1,12 11,6±2,38 

Oligochaeta 5,00±1,79 8,00±1,64 8,60±0,93 13,8±1,24 9±0,89 9±1,79 7,20±1,02 16,2±1,83 

Trichoptera         

Limnephilidae 6,40±1,78 0,60±0,24 0,60±0,40 1,20±0,37 0,60±0,24 0,80±0,37 0,20±0,20 0,60±0,40 

Plecoptera         

Nemouridae 0,40±0,40  0,40±0,40      

Diptera         

Simuliidae 25,6±10,68 0,60±0,40 7,40±1,91 2,80±1,32 2,80±0,86 2±0,84 0,60±0,40 2,20±1,11 

Tipulidae 0,40±0,24        

Chironomidae   2±0,71 1±1,00 3,40±1,03 2,20±0,97 7±1,00 6,80±0,80 

Ephemeroptera         

Ephemeridae 0,20±0,20        

Heteroptera         

Notonectidae         

Corixidae  0,40±0,24 0,60±0,33  0,20±0,20    

Megaloptera         

Sialidae         

         

 
 600 m 700 m 800 m 900 m 1000 m Dalhem 

Crustacea                          

Gammaridae 4±1,14 4,80±0,73 5,40±0,75 5,20±0,58 3,40±0,93 6,40±1,33 

Asellidae 0,8±0,58 1±0,32 2,20±0,86 4,20±1,83 2,20±0,58 3,80±0,97 

Gastropoda       

Planorbidae 5,20±1,02 3± 1,20±1,17 1,80±0,80 1,00±0,45 3,20±1,16 

Lymnaeidae 1,60±0,93  0,80±0,58 0,80±0,58 0,20±0,20 1,40±0,75 

Hydrobiidae 4,80±0,37 0,80±0,49 2±0,71 4±1,52 1,20±0,58 1,80±0,58 

Physidae 3±1,48 0,40±0,24 0,20±0,20 0,60±1,20   

Hirudinea       

Glossosiphoniidae 6,80±1,59 5,20±1,02 5±0,32 3,40±0,75 4,40±0,51 1,80±0,58 

Oligochaeta 11,8±0,86 14,4±2,25 10,4±1,50 10,2±1,28 10±1,52 14,8±1,20 

Trichoptera       

Limnephilidae 1,40±0,51 0,20±0,2 0,60±0,40 1±0,55 0,20±0,20 2±0,63 

Plecoptera       

Nemouridae       

Diptera       

Simuliidae 6,60±1,08 5,40±1,21 1,60±1,40 1,60±1,36 1,20±0,58  

Tipulidae       

Chironomidae 3,80±0,66 1,60±0,51 2,80±0,66 2,60±0,68 2,60±0,51  

Ephemeroptera       

Ephemeridae       

Heteroptera       

Notonectidae      0,80±0,58 

Corixidae       

Megaloptera       

Sialidae      0,40±0,40 

 

Figur 4 visar medelvärdet ± SE för BQI i ån från min rapport år 2010. Det visar att det 

faktiskt är något bättre status på samma lokaler i Dalhem och Viklau i maj 2011, dock inte en 

statistisk signifikant skillnad.   
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Figur 4. Medelvärdet +/- SE för BQI på de tre olika lokalerna vid provtagning 2010.(Källa: Plahn 2010) 

 

 

I figur 5 kan man se att Miljöindexvärdena (BQI) visade högst miljösstatus i Viklau i åns övre lopp 

och lägst vid sopdeponin 100 m från utloppet. Det är dock endast Viklau som avviker i någon 

nämnvärd utsträckning.  

 
Figur 5. Medelvärdet ± SE för BQI på de 14 olika lokalerna.  
 

 

Kruskal Wallis test visade att det fanns en statistiskt signifikant skillnad i miljökvalitet mellan 

lokalerna (K= 33,40, df=13, p<0,01, Kruskal Walllis test). Därför gick jag vidare med Mann- 

Whitney U test för att kontrollera mellan vilka lokaler skillnaden fanns. Denna visade på en 

statistiskt signifikant skillnad mellan lokalen i Viklau och den i Dalhem (U=0; p<0,05, Mann 

Whitney U-test). Samma resultat får jag för Viklau gentemot alla lokaler vid sopdeponin, från 
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utlopp och vidare genom alla lokaler till tusen meter från deponin. Man kunde även se att det inte 

finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan lokalen i Dalhem och utloppet vid Sopdeponin 

(U=10, p>0,05, Mann-Whitney U test). Inte heller mellan lokalen i Dalhem och den sista vid 

sopdeponin, tusen meter från utloppet fanns några statistiskt signifikanta skillnader (U=5, p>0,05, 

Mann-Whitney U test). Testerna visade även att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan 

lokalen sopdeponi utlopp gentemot sopdeponi 1000 m (U=10, p>0,05, Mann-Whitney U test), eller 

mellan de övriga lokalerna vid sopdeponin.  

Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i BQI mellan provtagningarna i maj 2010 och maj 

2011, varken på lokalen i Dalhem (U=5,5, p>0.05, Mann-Whitney U-test) eller i Viklau (U=3, 

p>0,05, Mann-Whitney U-test). 

 

 

 

 

 

 

DISKUSSION 

 

Eftersom högst BQI fanns vid lokalen i Viklau som ligger uppströms från sopdeponin visar det på 

att det är bättre miljöstatus närmare källområdena. Det är dessutom stor skillnad på miljöerna i 

dessa områden. I Viklau är det mer strömt vatten, grusig och stenig botten, måttligt med växtlighet 

och mer syrehaltigt vatten, medan det i Dalhem är mer syrefattigt vatten med dyig och sank botten 

och mindre strömt. Inom bottenfaunasamhället finns ett antal olika livsformer med varierande 

livscykler och annpassningsförmåga till olika miljöer. För att kunna använda bottenfaunan som 

indikator av föroreningar krävs kunskap om detta, d.v.s. hur de påverkas av andra faktorer som inte 

har med miljöbelastning att göra samt givetvis hur de reagerar på olika typer av föroreningar.  

Vattenstatusen i Gothemsån är helt klart sämre vid och omkring Dalhem jämfört med Viklau 

uppströms i ån. Det är däremot svårt att avgöra den specifika orsaken till att ån har sämre 

miljöstatus just vid Dalhem och om man jämför med de prover som jag tog i maj 2010 så var inte 

miljöstatusen sämre i maj 2011. Det finns ju en möjlighet att ån återhämtat sig från tiden då 

utsläppet upphörde, i oktober 2010, fram till mina prover i maj 2011. Eller så har utsläppet från 

sopstationen inte gjort det värre. Samtidigt finns det inga mätningar som visar hur länge utsläppet 

har pågått innan mars 2010 vilket gör det svårt att säga vilken påverkan utsläppet har haft då 

utsläppet kan ha försämrat vattnet under en längre tid.  

Det finns många olika anledningar till att det är dålig miljöstatus i ån vid Dalhem, t.ex. 

reningsverket i Roma som släpper ut vatten i ån, mycket brukad mark i området plus att det 

fortfarande finns enskilda avlopp som släpper ut sitt avloppsvatten i diken kopplade mot ån. Det 

faktum att det är högre halter av näringsämnen och tungmetaller i sedimentet uppströms jämfört 

med nedströms utloppet från sopdeponin tyder på att miljön i ån är dålig oavsett utsläppet och att 

utsläppet sannolikt inte på ett betydande sätt har försämrat situationen, men att däremot 

kontinuerliga övriga utsläpp samlas i sedimentet och höjer värdena för närsalter.  

 

Svar på frågeställningarna 

 
Är vattenstatusen sämre i Dalhem och Viklau år 2011 jämfört med år 2010? 

Det finns ingen signifikant skillnad som visar på detta. Även om resultaten antyder att det var något 

bättre status i ån år 2011 jämfört med år 2010. 

 

Är vattenstatusen sämre där utsläppen skett jämfört med tester från lokaler längre bort? 

Nej. Denna hypotes måste förkastas. Resultaten visar inte på att det är bättre längre nedströms, 

snarade att det blir sämre miljöstatus längre ner från utloppet. Däremot är värdena sämre uppströms 

nära utsläppet, vilket tyder på att kontinuerliga utsläpp från andra källor tex läckage från åkrar, 
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Roma reningsverk stannar i sedimentet och eventuellt skadar ån mer än vad utsläppet från Ragn-

Sells gjorde.  

 

Hur långt sträcker sig en eventuell försämrad vattenstatus? 

Lokalen som ligger längst bort nedströms från utsläppskällan, Dalhem, har fortfarande dålig 

miljöstatus i sitt vatten. Ytterligare prover längre bort måste tas för att man skall kunna se om det 

blir förändring till det bättre, men eftersom det följer jordbruk längs med hela ån från Dalhem och 

ända till utloppet vid Åminne tror jag inte att det blir någon större förbättring.  

 

Hur är vattenstatusen i diket där utsläpp skett jämfört med ån 10 meter därifrån? 

De prover som jag skickade i väg för analys visar att det är avsevärt sämre vattenstatus i diket 

jämfört med vattnet i ån. Det är högre värden i vattnet och i sedimentet av både kväve och fosfor, 

samt metallerna koppar, zink och bly. 

 

 

 

Man kan jämföra de uppmätta halterna av kväve, fosfor och tungmetaller med tabellerna 1-4 under 

rubriken Material och metoder, vilka visar de klassningsgränser som Naturvårdsverket satt upp för 

våra vatten och sediment gällande närsalter och tungmetaller och vad som krävs för att ett 

vattendrag skall räknas som att ha bra vattenkvalitet. Mina resultat visar att Gothemsån i detta 

område, nära sopdeponin men även nära jordbruk, har höga halter av totalfosfor både uppströms 

och nedströms utloppet samt att halterna är extremt höga i diket. De visar även att totalkvävehalten 

uppströms och nedströms utloppet är mycket höga medan det blir lite blandat resultat i diket då ett 

prov visar på mycket hög halt av kväve medan det andra visar på extremt höga halter. 

I Tabell 4 kan man se hur regionala bakgrundshalter och naturliga, ursprungliga halter av 

tungmetaller i olika typer av svenska vatten och sediment ser ut. Jämfört med dessa visar mina 

prover av sedimentet inte på någon onormal nivå av varken Cu eller Zn. Man kan dock se att zink 

har en nivå som är betydligt högre i diket än i ån. Mängden Pb i diket är högre än naturlig, 

ursprunglig halt, men är lägre och normal i ån. Om man jämför med nivån på halterna i S Sverige är 

de alla under denna. Det hade dock varit intressant att även ha tagit prover för att se om vattnet 

innehöll några tungmetaller, inte enbart sedimentprover, men min teori är dock att eftersom det inte 

fanns några större mängder i sedimentet torde det inte heller finnas det i vattnet. 

 

Jag har även tittat på resultat av provtagningar av P-tot och N-tot i Gothemsån/Dalhem från 

databanken vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU, som tagits under tidigare år för att 

jämföra dessa med mina prover.  

 

Nedan kan man se grafer över analysvärden både för N-tot samt P-tot som har uppmätts under åren 

2005-2010 (Figur 6). 

 

SRK Gotlands Vattendrag; Gothemsån, Dalhem 
 

 Tot-N µg/l   
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 Tot-P µg/l 

    

  

Figur 6. Analysvärden gällande N-tot samt P-tot i Dalhemsån under perioden 2005-2010, säsongsperiod 01-12, djupnivå 

0,5 m (Källa: http://info1.ma.slu.se/ Institutionen för vatten och miljöanalys SLU.) 

 

Dessa visar att värdena för Tot-N och Tot-P varierat mycket genom åren. Tot-N hade en topp i 

november 2007 samt november 2008 men har sedan sjunkit och under hela 2010 när utsläppen till 

diket skedde var nivåerna aldrig så höga. Tot-P däremot hade en topp i april 2010 men har sedan 

växlat ganska mycket i nivåerna under hela år 2010. 

 

Att Ragn-Sells anläggning fallerade i hanteringen av sopor och biologiskt material och därmed 

släppte ut avsevärda mängder lakvatten under perioden mars-oktober 2010 är dock ett faktum och 

man vet fortfarande inte idag hur man skall göra med hanteringen av biologiskt material. Det 

arbetas i skrivande stund med att ta fram en plan för hur det skall bli i framtiden, hur våra 

hushållssopor skall hanteras och vart de skall ta vägen. Sedan oktober 2010 har allt komposterbart 

material fraktats till fastlandet.  

 

I nedanstående tabell (Tabell 8) kan man se hur höga halterna av närsalter och metaller var när 

Ragn-sells tog sina prover år 2009. Tabell 9 visar vad som hände med dessa värden under våren och 

sommaren 2010 när utsläppen startat och fortfarande var pågående. 

 
Tabell 8. Värden vid provtagningar av lakvatten från Damm 1 och Brunn vid Ragn-Sells sopdeponi i Roma år 2009. De 

riktvärden som anges gäller dock inte för anläggningen i Roma utan för en anläggning som heter Högbytorp. (Källa: 

Sofia Lindvall, Miljökontoret). 
 

Lakvatten 

 2009         

 April april Juni Juni Sept Sept Nov Nov Riktvärden  

 Damm 1 Brunn Damm 1 Brunn Damm 1 Brunn Damm 1 Brunn Innan rening Efter rening 

 Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l 

N-tot 17 27 37 47 74 49 120 130 12-39 5-15 

P-tot 2,5 3,9 1,9 1,3 6,1 3,6 9,5 13 0,13-2,3 0,1-0,6 

COD 370 820 340 190 1 000 280 2 100 2 700 190-1700 100-700 

BOD 76 470 120 26 460 85 1 300 1 700 54-770 20-300 

Olja 180 3,3 28 1,3 1,2 0,34 0,53 2,1 0,3-8 0,3-7 

 Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l 

Kadmium < 0,0001 0,00014 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 0,00049 0,00052 0,34-2,3 0,2-0,5 

Koppar 0,0110 0,02 0,016 0,008 0,012 0,01 0,065 0,084 51-72 12.-14 

Hg <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,06-0,3 0,02-0,05 

Bly 0,0025 0,0040 0,0050 0,0022 0,003 0,002 0,018 0,018 52-61 11,-13 

Zink 0,0570 0,93 0,20 0,037 0,077 0,07 0,29 0,33 530-850 100-140 

PAH 0,53 0,36 0,73 0,44 1,1 0,68 0,81 0,82 15-38 0,2-4 

 
 

 

 

http://info1.ma.slu.se/db.html
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Tabell 9. Värden vid provtagningar av lakvatten från Damm 1 och Brunn vid Ragn-Sells sopdeponi i Roma år 2010. De 

riktvärden som anges gäller dock inte för anläggningen i Roma utan för en anläggning som heter Högbytorp. (Källa: 

Sofia Lindvall, Miljökontoret). 

 
Lakvatten  2010     

 April April Juni juni Riktvärden  

 Damm 1 Brunn Damm 1 Brunn Innan rening Efter rening 

 Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l Halt mg/l 

N-tot 90 180 350 340 12-39 5-15 

P-tot 13 17 33 32 0,13-2,3 0,1-0,6 

COD 2200 4300 3600 2400 190-1700 100-700 

BOD 1100 2600 1000 1200 54-770 20-300 

Olja 1,4 1,2   0,3-8 0,3-7 

 Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l Halt ug/l 

Kadmium 0,53 7,2 2,8 0,5 0,34-2,3 0,2-0,5 

Koppar 51 57 180 40 51-72 12.-14 

Hg <0,0001 <0,0001 2,3 0,3 0,06-0,3 0,02-0,05 

Bly 11,00 9,4 89 12 52-61 11,-13 

Zink 460,00 540 1 900,00 440 530-850 100-140 

PAH <0,20 1,2   15-38 0,2-4 

 

Dessa tabeller visar på mycket stora skillnader mellan före och under problemen vid anläggningen. 

Det har sedan mycket lång tid tillbaka konstaterats att det finns problem med övergödning, fysiska 

förändringar, miljögifter, vattenuttag och andra vattenkvalitetsproblem i Gothemsån. (Vatten-

myndigheten för södra Östersjön 2009). Jag trodde att ett utsläpp av denna kvantitet skulle ha 

försämrat miljön ytterligare, men det verkar som att Gothemsån har lyckats återhämta sig. Det är 

inte bra miljöstatus i ån där jag har tagit prover, men det har inte heller blivit sämre sedan mina 

tester förra året. Det kan naturligtvis finnas flera anledningar till detta. Antingen har ån inte 

påverkats nämnvärt av utsläppen som Ragn-Sells gjorde under perioden mars-oktober 2010, eller så 

hade vattnet redan påverkats av utsläppet när jag gjorde mina tester i maj 2010. Något som är svårt 

att påvisa eftersom det inte finns några prover tagna i ån varken innan mars 2010 eller efter 

upptäckten av att lakvatten gick ut i ån. En annan möjlighet kan förstås vara att vattnet har klarat av 

att hantera de ämnen som släpptes ut och renats av egen kraft. Det skulle kunna förklara varför det 

är något bättre status år 2011 vid lokalen Dalhem än år 2010 eftersom utsläppen var pågående då 

mina provtagningar skedde i maj 2010. Men oavsett vad som har hänt är det oacceptabelt att ett 

sådant utsläpp överhuvudtaget har kunnat ske och dessutom fått fortgå under ett halvt år utan att det 

åtgärdats. Det är många frågetecken kring vad som hänt och varför ingen har reagerat. Ragn-Sells 

själva har inga bra svar på varför utsläppen inte stoppades första gången man upptäckte det i april 

2010 och det finns ingen som egentligen vet hur länge det har pågått innan det upptäcktes. När jag 

pratade med dem säger de att det varit sagt att man genom provtagningar när anläggningen var 

igång skulle komma fram till vilka värden som var en accepterad nivå gällande dessa ämnen. Min 

personliga åsikt är att det inte räckt med att ålägga Ragn-Sells att göra egenkontroller. Hälso- och 

miljöskyddsförvaltningen borde ha kontrollerat halterna i vattnet när utsläppen upptäcktes i april 

och de skulle ha bekräftat att diket stängts. Samt att ytterligare kontroller borde gjorts av dem 

efteråt för att kontrollera statusen på vattnet efter att diket täppts igen. Det kunde ha förhindrat att 

ytterligare kraftigt förorenat lakvatten rann ut i naturen under 6 månader.  
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ORDLISTA 

 

BLM (Biotic Ligand Models) = är en beräkningsmodell för att bedöma metallers biotillgänglighet 

i mark och vatten. I vatten utgår den från pH-halt, hårdhet, kalk och lösliga organiska kolföreningar. 

Metoden är i dag utvecklad för hur koppar, zink och nickel påverkar ett begränsat antal 

vattenlevande djur. Utveckling av metoden pågår fortfarande för fler metaller och organismer. 

 
BOD (Biochemical Oxygen Demand) el. Biokemisk syreförbrukning = är en kemisk analys för 

att avgöra hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd vatten och visar ett mått på hur 

mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten. Metoden används inom miljöforskning och 

miljöövervakning som en del i att klassificera ett vattendrags ekologiska och kemiska status. De 

renaste fjällbäckarna har ett BOD på mindre än 1 mg/l. Moderat förorenade vattendrag kan ha ett 

BOD på mellan 2 mg/l och 8 mg/l medan vatten från ett reningsverk med hög verkningsgrad har ett 

BOD på under 3 mg/l och orenat avloppsslam kan ligga på 600 mg/l. Tillåtet utsläpp från 

reningsverk ligger vanligen på maximalt 10 mg/l.  

 

BQI (Bentic Quality Index) = bentiskt miljökvalitetsindex  

 

COD (Chemical Oxygen Demand) el. kemisk syrgasförbrukning = ett mått på den mängd syre 

som förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning (totaloxidation) av organiska ämnen i vatten.  

 

DOC (Dissolved Organic Carbon) el löst organiskt kol = ett mått på det totala organiska 

kolinnehållet i vatten i löst form 

 

Ekoregion=  I Vattendirektivet anges ett antal bestämda ekoregioner (områden med vissa 

gemensamma ekologiska förhållanden och förutsättningar) för floder och sjöar respektive för 

kustvatten. 

 

GV = Föreslaget gränsvärde 

 

P-tot = Totalfosfor (μg/l) anger den totala mängden fosfor som finns i vattnet. Fosfor förekommer 

framför allt i vatten antingen organiskt bundet eller som fosfat och är i allmänhet det 

tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten, där för hög tillförsel kan medföra att vattendrag växer 

igen och att syrebrist uppstår. Fosfatfosfor, PO4-P, är den oorganiska fraktionen av fosfor, som 

direkt kan tas upp av växterna. Partikulär fosfor, P, är den fosfor som är bunden till partiklar i 

vattnet (t.ex. alger, lerpartiklar) och därmed kan filtreras bort (Torstensson och Eriksson 2004). 

 

N-tot = Totalkväve (μg/l) anger det totala kväveinnehållet i ett vatten och kan finnas organiskt 

bundet samt som lösta salter. De senare utgörs av nitrat, nitrit och ammonium. Kväve är ett viktigt 

näringsämne för levande organismer men anses även vara den främsta orsaken till eutrofieringen av 

våra kustvatten. Kväve berikas i våra sjöar och vattendrag genom nedfall från luftföroreningar, 

läckage från jord- och skogsbruksmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten. Nitratkväve, NO3-

N, är en viktig närsaltkomponent som kan tas upp direkt av växtplankton och högre växter. Nitrat är 

lättrörligt i marken och tillförs sjöar och vattendrag genom så kallade markläckage. 

Ammoniumkväve, NH4-N, är den oorganiska fraktion av kväve som formas vid nedbrytning av 

organiska kväveföreningar. Ammonium ombildas vidare till nitrat, en process som förbrukar stora 

mängder syre (Torstensson och Eriksson 2004). 
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SUMMARY 

 

Examination of the environmental status in Gothemsån/Dalhem related to the 

release of leachate from a waste deposit in Roma 2010 
 

Introduction 

The Water Framework Directive started in October 2000 and is a cooperation between the EU 

Member States to create a similar management of its water through the European Parliament and 

Council Directive (2000/60/EC). It sets framework, goals and deadline for achieving the purpose of 

joint action in the area. This can be seen as the launchpad for a new way to tackle the water 

problems that exist within the Union, and an attempt to create a holistic approach to Europe and the 

countries' water resources. The goal is that by 2015 must all waters in Europe have achieved good 

ecological and chemical status. The basic idea behind this is to have a unified and comprehensive 

legislation that sees the big picture and where the waters do not have an acceptable status, actions 

are to be made through various programs and management plans. By using this new approach and 

an organization that is based on nature's own limits for water flow the resources should be better 

coordinated, both within and between countries to overcome the deficiencies in the aquatic 

environment that exist today. It is up to each member state to decide for themselves what national 

laws and regulations that are needed to be implemented and in Sweden they have transposed the 

Water Framework Directive into national law where there are mainly three statutes governing the 

Swedish Water Management: 

 The Environmental Code (1998:808) 

 Ordinance (2004:660) on the management of the quality of aquatic 

 Ordinance (2002:864) to county user 

In addition, the Environmental Protection Agency and the SGU has the right to issue further 

regulations. 

 

The quality standars for Gotland were determined in December 2009, with the assumption that 

lakes, rivers and coastal waters should achieve good ecological and chemical surface water status, 

and that our groundwater will achieve good quantitative and chemical status by 2015. 

 

Gothemsån 

Several rivers and water on Gotland have elevated levels of nutrients. Primarily, it depends on the 

impact of agriculture, but also treated wastewater from sewage treatment plants and the many 

private sewers on the island increases the levels of nitrogen and phosphorus. My interest in our 

water resources aroused last year, when I carried out a project where I looked at the environmental 

status of Gotland's largest river, Gothemsån, to get an idea of how the environmental status was in 

different parts of the river before the water reached the Baltic Sea. Gothemsån has the county's 

highest average water flow and is calculated annually transporting 560 tons of nitrogen and 9 tons 

of phosphorus into the Baltic Sea. It has the highest runoff during high spring floods and snowmelt, 

while the river has low water levels from early summer until autumn. Water samples have shown 

that the river was significantly overloaded by nitrogen mainly in the 1970s, and recent surveys show 

that Gothemsån still can be classified as clearly influenced by pollution. 

In March 2010 discharges of garbage and fetid water from Ragn-Sells’ waste deposit in Roma were 

reported from the public to the Environment Office of the Municipality of Gotland. Health and 

environmental authorities took contact with the person who was responsible for the facility to find 

out what had happened. It turned out that something had gone wrong at the plant and the water 

pressure arising from the emptying of the refuse trucks ran into the stormwater system and polluted 

the water in the stormwater ponds. An agreement was made that the emissions to the ditch where 

leachete went out were to be stopped. But no actions were taken and instead it became worse. 

Before the effluent from the ponds were stopped in October 2010 large amounts of water containing 



25 

high levels of phosphate, nitrate and amonium and significantly elevated levels of particular copper 

and zink had been spilled into the ditch and the nature. How much damage the leachete has done 

and how it has affected the water in the river and surrounding nature is not known, but there is still 

sedimented material in the trench and there may still be elevated levels of nutrients. In this thesis I 

have continued my studies of the environmental status of Gothemsån to try to find out how it 

reacted on the emissions in Roma. Would the environmental status deteriorate further in an already 

polluted part of the stream, or would the stream be able to handle the emissions that occurred. 

During an earlier project in May 2010, I took samples from three different locations in Gothemsån. 

Åminne, Dalhem and Viklau, but this time I have concentrated my tests to that part of the river that 

is near Ragn-Sells plant to see whether, and if that is the case, how far the emissions may have 

affected the water in the river. I also have taken samples in Viklau, located upstream from the 

source areas, and in Dalhem situated downstream approximately 5 km from the waste deposit. 

  

Benthic fauna 

To study the environmental status of Gothemsån I have investigated the benthic fauna. Benthic 

fauna (benthos) are the small animals that live on the bottom of the sea, lakes and rivers. In this 

report all benthic animals that are captured in a bag net with a mesh of 1 millimeter size are 

considered benthos. The composition of the soft bottom fauna can provide a good measure of the 

environmental status in water because benthic organisms are relatively stationary and relatively 

long-lived and may thus reflect the environmental conditions prevailing in the area over a long 

period of time. In the benthic environment there are a number of different life forms and to use the 

bottom fauna as an indicator of pollution requires knowledge of how different species live, the 

environments they live in, their life cycles, how they are affected by other factors unrelated to 

environmental impact and of course how they react to different types of pollution. The number of 

species and species composition of benthic fauna is very variable, both within a specific water and 

also between different waters, and there are both natural and anthropogenic factors affecting the 

bottom fauna. Biological factors of importance include competition and predation. The species that 

are colonizing the upper parts of a catchment area generally run the highest risk of exclusion by 

freezing and drying of water. This has also likely exacerbated through the drainage that have taken 

place in our rivers in recent decades. Another influencing factor is the high turbidity in the water, 

caused by, for example, forestry or agriculture, which can clog and interfere with the filtering 

function that mussels and some caddisfly larvae, Trichoptera, have. High turbidity reduces the 

available living space for many species of benthic fauna as the spaces between stones are reduced. 

Water regulation and culverts that are placed wrong from a biological point of view affects the 

benthic habitat and the possibilities for dissemination. A more slowly flowing river is similar to a 

larger lake, including that the oxygen content decreases, which often gives a soft bottom with 

environments where few or no stonefly larvae, Plecoptera, occur. Furthermore, the number of 

species normally increases from the source to the mouth of a river, and the species composition is 

changing. Some reasons for that are increased nutrient levels in the water and wider rivers wich 

provide more habitats. The bottom fauna has until not long ago been relatively poorly understood in 

terms of species distribution and species that are rare or endangered in Swedish lakes and rivers, but 

thanks to an increased focus on benthic surveys, knowledge has grown considerably, and it has 

become possible to make educated assessments of the fauna environmental values. However, it is 

important to emphasize that the assessments that are made in particular includes the fauna examined 

in that area. This means, for example, that another area in another water, or the same river, could 

indicate a different result. Benthic indexes shall be representative of a particular species’ 

hydrochemical requirements and provide information of the conditions that are optimal for the 

particular species. But that presupposes that we have obtained a representative picture of the species 

ordinariness or non-ordinariness in any of the available waters at all seasons. Biological studies of 

animal life in lakes and rivers can provide valuable information about how various types of 

pollution affect aquatic ecosystems as composition of species and how the density of benthos 

changes when there is an impact. Environmental pollution leads to a gradual shift in the relative 
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distribution between taxa that are sensitive to pollution and taxa that are more resistant to pollution. 

This knowledge can further be used to provide an assessment of the ecological status where the 

environmental sensitivity of various taxa can be determined. By aggregating the differences in 

environmental sensitivity a benthic environmental quality index, BQI, has been developed. This is 

an index that is originally designed to calculate the environment status of various coastal waters, but 

can also be used for other types of water such as rivers. It is composed of three different factors. 

The dominant part of the index is the ratio between sensitive and tolerant species. Furthermore, the 

calculation of the index is based on the total number of species and the total number of individuals. 

BQI can vary between 0, which means dead waters, up to about 22, which means a very high 

environmental status. There are many benefits in using benthos to study the environmental status of 

the river compared to only physico-chemical measurements. For example, benthic fauna serves as a 

good indicator in assessments of acidity because sensitive species may die after only a few hours of 

impact. Similarly, the bottom fauna also point to other influences, such as eutrophication, metals 

and environmental toxins. In many cases, biological studies summarize the influence of several 

factors, for example about how much impact leach water with a number of potentially harmful 

substances has on a river. Through studies of animal life in lakes and rivers one can also get 

valuable information about how different types of pollution affect aquatic ecosystems, and then 

choose to primarily examine the organisms you want to protect and preserve. Other advantages over 

the use of chemical studies are that the results often not only show a "snapshot" of the 

environmental situation, but it is possible to detect any damage to the ecosystem relatively long 

time after the injury occurred. Benthic fauna is of course not only an indicator of the environmental 

change, but a nature value in itself and an important part of the biodiversity.  

 

Methods and Results 

I have examined the environmental status in Gothemsån/Dalhem by taking samples of the benthic 

fauna using the kicking technique. This means that I have placed a shank strainer (1 mm mesh size) 

in front of my feet and then kicked in the sediment to stir around and get the animals to come up 

and get caught in the strainer. Where there was much mud I dug with a shovel in order to catch 

more of what's in the sediment. The organisms that were captured was preserved in 70% ethanol 

and then sorted and determined down to family level. I then used Excel to count all my data and 

made a BQI index to calculate the environmental status. After that I used the Kruskal Wallis test to 

check if there was a statistically significant difference between the sites and if the result showed that 

it was a significant difference I proceeded with Mann-Whitney U test to check where the significant 

differences were. I also took water samples and sediment samples from the ditch where the release 

occurred as well as upstream and downstream in the river. 

 

The test results of the water chemistry samples showed that there were twice as high values of total 

nitrogen in the ditch compared to both upstream and downstream of the river. The amount of total 

phosphorus was also significantly higher in the ditch than in the river. The values showed no 

difference between samples taken upstream or downstream the wastewater discharge. The test 

results of the sediment samples showed higher values in the ditch compared to the samples taken 

upstream and downstream in the river. There was also a difference between the values from the 

river, where there were higher concentrations of all heavy metals upstream from the outlet. 

Dominant benthic groups in Viklau were Gammaridae and Simuliidae. In Dalhem and at all sites 

around the waste deposit Oligochaeta and Glossiphoniidae dominated and relatively large amounts 

of Chrinomidae were also found there. The environmental index values (BQI) showed the highest 

environmental status in Viklau and the lowest at the waste deposit, 100 m from the outlet, but it was 

only Viklau that deviated to any significant extent. 

 

Discussion 
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My questions 

Is the environmental status improved upstream and at the source areas compared to 

downstream garbage landfill? 

Since the highest BQI values were obtained at the sampling site in Viklau and that is located 

upstream from the waste deposit, I do not reject the hypothesis that it is a better environmental 

status closer to the source areas of the river. In contrast, values were lower near the outlet of the 

river, suggesting that continuous emissions from agricultural fields stay in the sediment and 

possibly damage the river more than the release from Ragn-Sells’ waste deposit did. 

 

Is the water status poorer in Dalhem and Viklau compared to the year 2010? 

There was no significant difference indicating that, although the results suggest that there was a 

slightly better status in the May 2011 compared with May 2010. 

 

Is the water status worse where emissions have occured compared with sites further away? 

No. This hypothesis must be rejected. The results do not indicate that it was better further 

downstream, rather that the environmental status become worse further down from the outlet. 

 

How far does a possible deterioration of water status reach? 

The site most distant downstream from the emission source, Dalhem, still had a poor environmental 

status. Additional samples further away have to be taken in order to be able to see if the river 

change for the better, but because there are farms along the river from Dalhem and all the way to 

the outlet at Åminne I do not think there is any great improvement. 

 

What is the status of the water in the ditch where the release occurred compared to the river 

10 meters away? 

The samples that I sent away for chemical analysis showed that it was a considerably poorer status 

of the water in the ditch than in the river. There were higher values in the water and the sediment of 

both nitrogen and phosphorus, as well as the heavy metals copper, zink and lead. 

 

The status of the water in Gothemsån was clearly worse in and around Dalhem compared with 

Viklau upstream in the river. It is difficult to determine the specific cause of why the river has 

poorer environmental status in Dalhem and when compared with the samples I took in May 2010 

the environmental status was not worse this year, so the emissions from the landfill had not made it 

worse. There is a poor environmental status in the river at Dalhem anyway and there are many 

reasons for that. We have both a sewage treatment plant in Roma, emitting water into the river, a lot 

of agricultural land in the area and there are still private sewers that discharge their wastewater into 

ditches that are connected to the river. The fact that there were higher concentrations of nutrients 

and heavy metals in the sediment upstream than downstream the wastewater discharche indicates 

that the river has been able to manage the emissions that came from Ragn-Sells, but that the 

continuous emission from agricultural fields into the river remains in the sediment and raise the 

concentration of nutrients. The samples I took upstream also showed higher levels of heavy metals. 

That Ragn-Sells’ plant failed in the handling of garbage and biological material and thereby 

released significant quantities of leachate during the period March to October 2010 is a fact and 

they still do not know how to deal with the handling of biological material. Efforts are underway to 

develop a plan for how biological waste should be handled in the future. Since October 2010, all 

compostable waste materials on Gotland are transported to the Swedish mainland. It has long been 

established that there are problems with eutrophication, physical changes, pollution, water 

abstraction and other water quality problems in Gothemsån. I thought that a discharge of this 

quantity would have degraded the environment further, but it seems that Gothemsån have managed 

to recover. It was not a good environmental status in the river where I took my samples, but it had 

not become worse since my tests the year before. There can of course be several reasons for that. 

Either the river was not significantly affected by the emissions Ragn-Sells made between March 
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and October 2010, or the water had already been affected by the spill, when I made my first tests in 

May 2010. Another possibility could be that the river was capable to handle the leachete and be 

purified on its own. This could explain why there is slightly better status in 2011 at the premises 

Dalhem than it was in 2010, since emissions were ongoing when I did my tests in May 2010. 

But no matter what has happened, is it unacceptable that such a release at all has been done and 

been going on for half a year without being stopped. There are many questions about what 

happened and why no one responded. Ragn-Sells themselves have no good answer to why it was 

not stopped the first time the emissions were discovered in April 2010 or how long it really had 

been going on before it was discovered. When I talked to them, it turned out that it had been said 

that they were supposed to find out which levels of discharge that were acceptable by taking tests 

during the construction and start of the facility. My personal opinion is that it was not enough to 

impose Ragn-Sells to make their own water tests. Instead the water should have been tested by the 

Health and Environmental Protection Agency when emissions were detected in April 2010 and they 

should have confirmed that the ditch had been closed. Additional monitoring should have taken 

place afterwards to check the status of the water after the ditch was closed. That could have 

prevented that highly contaminated leachate flowed out into the countryside for another six months. 

 


