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Sammanfattning 
 
Harasjömåla, som är beläget i Blekinge län, är en s.k. fiskecamp. Här finns drygt 20 stycken 
”put and take” sjöar, samt ett konstgjort strömmande vatten kallat Flugströmmen. Regnbåge 
(Oncorhynchus mykiss) planteras ut kontinuerligt i sjöarna och i Flugströmmen. Fisken köps 
in från fiskodlare men odlas också i egna småskaliga odlingsdammar. 
 
Sommartid har Harasjömåla länge haft problem med för höga temperaturer i 
odlingsdammarna, detta problem förekommer nu även i Flugströmmen. Detta medför att 
fiskarna slutar äta, tillväxten blir dålig samt mer mottagliga för parasiter. Sommartid används 
en pump som pumpar upp kallt bottenvatten från den närliggande Tuesjön till odlingen för att 
sänka vattentemperaturen i odlingsdammarna, men det räcker i nuläget inte till för att sänka 
temperaturen tillräckligt under den varmaste perioden. Till Flugströmmen pumpas 
kontinuerligt ytvatten från Tuesjön, vilket leder till att sommartid blir vattnet i strömmen för 
varmt. Dessutom visar utloppet från Flugströmmen och båda utloppen från odlingen tecken på 
eutrofiering.  
 
Syftet med detta projekt var att hitta möjliga lösningar för att sänka temperaturen i odlingen 
samt Flugströmmen, samt att undersöka hur stor näringsbelastningen var från fiskodlingen 
och flugströmmen. 
 
Flöden i strömmen och odlingen uppmättes och en vattenbalans beräknades för hela 
anläggningen. För att undersöka möjligheter till ett ökat kallvattenuttag från Tuesjön för att 
sänka vattentemperaturen både i Flugströmmen och i odlingsdammarna, upprättades en 
hypsograf över Tuesjön för att uppskatta dess volym.   
Analyserna av hypsografen indikerar att vid 28 oC, vilket är den högsta uppmätta 
temperaturen i dammarna och Flugströmmen, skulle vattenuttaget, från Tuesjön, behöva ökas 
från nuvarande ca 390 000 m3 till ca. 5 360 000 m3 över en 90 dagars period (maj-augusti), då 
pumpning krävs för att sänka vattentemperaturen. Då denna ökning medför att hela sjön 
omsätts 5,4 ggr under denna period, istället för nuvarande 0,4 ggr, är inte denna lösning ett 
alternativ för att komma till rätta med vattentemperaturproblemet.    
 
Vattenprover togs vid två olika tillfällen (november och december) i odlingens och 
strömmens in- och utlopp, samt i Tuesjön. De olika parametrar som undersöktes var 
totalkväve, nitratkväve, ammoniumkväve, totalfosfor, fosfatfosfor, TSS/organiskt material, 
pH och temperatur. Dessutom, som ett komplement till den verkliga massbalansen, gjordes 
även en teoretisk beräkning av närsaltsbelastningen baserad på Naturvårdsverkets modell. 
Provresultaten visar inga onormala värden för området, men då proverna togs vid ”fel” 
säsong, vintertid, bör ytterligare provanalyser göras för att utvärdera den verkliga effekten 
från anläggningen till recepienterna under sommartid. Dock visar den teoretiska beräkningen 
att närsaltsbelastningen ut från odlingen ligger under Naturvårdsverkets riktvärden både för 
totalfosfor och för totalkväve. 



Summary 
 
Harasjömåla, which is located in the county of Blekinge, is a camping facility dedicated to 
fishing. There are about 20 “put-and-take” lakes and an artificial stream called Flugströmmen 
(the Fly Stream). Rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss) are continuously restocked with fish 
bought from suppliers, as well as produced from their own small scale breeding ponds. 
 
Harasjömåla has had troubles with high water temperatures in its ponds during summertime, 
and now this problem is also present in Flugströmmen. Frequent interruption in fish feeding, 
poor growth and an increased susceptibility to parasites are now generalized during those 
periods. To counter the effect of high water temperatures, cold water is pumped into the ponds 
from the bottom of the adjacent Lake Tuesjön, but this is not enough during the warmest 
period. Flugströmmen only receives surface water from Lake Tuesjön through continuous 
year-round pumping. In addition, the outflows of both the pond system and the stream show 
signs of eutrophication. Since there is no water quality monitoring programme specific to 
Harasjömåla, the amount of nutrients leaving the installation is unknown. 
 
The purpose of this project was therefore to provide an indication of the nutrient load leaving 
the pond network and the artificial stream, as well as outlining possible solutions to the 
temperature problem. 
 
Discharges of both Flugströmmen and the pond network were measured and a water balance 
was calculated for the entire fishing complex. Water samples were taken on two occasions 
(November and December) in the inflows and outflows of the ponds and Flugströmmen, as 
well as in Lake Tuesjön. Parameters studied were: total nitrogen, nitrate nitrogen, ammonia, 
total phosphorous, phosphate phosphorous, TSS/organic material, pH and temperature. In 
addition to the actual mass balance for these 2 months, a theoretical calculation of the nutrient 
load was made based on the actual amount of feed used in aquaculture with the help of a 
model by the Swedish Environmental Protection Agency. To investigate the possibility of 
increasing the abstraction of cold water to reduce the temperature from both the fish-breeding 
ponds and Flugströmmen, a hypsograph of Lake Tuesjön was made to assess its volume. 
 
Water quality results do not show any abnormal values for the area, but as the tests were taken 
in mid-winter, a further study should be conducted to assess the actual effect of the fishing 
complex on the receiving water bodies during summer. Nevertheless, theoretical calculations 
show that the nutrient load from the fish-breeding ponds is below the guiding values from the 
Swedish Environmental Protection Agency, both for total phosphorus and total nitrogen. 
Analysis of the lake hypsograph indicates that at 28 oC, the maximal water temperature 
observed in the ponds and Flugströmmen, water abstraction, from lake Tuesjön, would have 
to be increased from the present 390 000 m3 to ca. 5 360 000 m3 over the ca. 90 days (May to 
August) where pumping is required for cooling purpose. As this increase would mean that the 
entire lake would be re-circulated 5,4 times during that period, instead of the actual 0,4 times, 
increase in water abstraction from the lake is not a viable option to solving the summer water 
temperature problem. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Förord 

 
”Ge en människa en fisk, 

Och hon har mat för dagen. 
Lär henne att odla fisk, 

Och hon har mat för hela livet.” 
 

Kinesiskt ordspråk 
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1 Inledning 
 
1.1 Områdesbeskrivning 
Harasjömåla är beläget i Blekinge Län, 6 kilometer väster om Olofström (se Figur 1). Ägaren 
till anläggningen är Sveaskog, ett företag helägt av staten. Sveaskog förvaltar ca en femtedel 
av den brukade skogsmarken i Sverige. Det motsvarar 4,5 miljoner hektar mark och av den 
utgör 3,4 miljoner hektar produktiv skogsmark (Sveaskog 2005). 
 

 
Figur 1. Geografisk lokalisering av Harasjömåla  
 
Harasjömåla är en s.k. fiskecamp, ett populärt turistmål för fiskeentusiaster där man kan bo i 
stuga eller på campingplats. Här finns drygt 20 stycken ”put and take” sjöar, där dagskort för 
fiske kan köpas. Fem av sjöarna är hyrsjöar där hela sjön hyrs ut till ett slutet sällskap. Det 
finns även ett konstgjort strömmande vatten kallat Flugströmmen. Regnbåge (Oncorhynchus 
mykiss) planteras ut kontinuerligt i sjöarna och i Flugströmmen. Fisken köps in från fiskodlare 
men odlas också i egna odlingsdammar. Totalt finns sex dammar i odlingen med olika 
användningsområden. Damm 1 är en buffertdamm för den fisk som planteras ut i hyrsjöarna 
efter beställningar. Tvåan är en mellanlagringsdamm där den utsättningsklara fisken förvaras. 
Dammar 4 – 6 används för tillväxt och trean var från början avsedd som sedimentfälla men 
används i dagsläget som buffert innan fisken förs över till damm 2. Damm 1 och 2 har en 
volym på ca 75 m3 vardera och 3 – 6 är tillsammans ca 200 m3. De sistnämnda är ungefär lika 
stora, alltså är var och en ca 50 m3 (se Figur 2). Fisktätheten i dammarna varierar under året, 
beroende på hur många fiskeentusiaster som kommer och antal hyrsjöbeställningar. Vid 
lågsäsong, under november-mars, är antalet kilo fisk i dammarna lägre än vid högsäsong. Då 
detta arbete påbörjades (november-december) innehöll dammarna ca 5700 kg (med en 
felmarginal på 500 kg). I damm 1 respektive 2 var det ca 100 kg. Damm 4 hade ca 2000 kg, 
fem och sex innehöll ca 1500 kg vardera. Damm 3 var för tillfället tom. Vid högsäsong är 
fördelningen annorlunda och totala mängden fisk ligger på ca 8000-10 000 kg. Mängden fisk 
som produceras är ca 5000 kg. Det betyder att inköpt fisk (ca 5000 kg/år) ökar, under ett år, i 
vikt till 10 000 kg. De matas under högsäsong med totalt ca 65 - 90 kg mat/dag, och under 
lågsäsong med ca 10 kg mat/dag. Medelvikten på fisken i odlingsdammarna är 1,75 kg 
(Karlsson 2005). Vart tredje till fjärde år töms odlingsdammarna på vatten för att spola 
väggarna rena från slam. Slammet hämtas av kommunens slamsugningsbil och fraktas vidare 
för deponi. Väggarna kalkas sedan för att försöka bli av med så mycket parasiter som möjligt. 
Under perioden, mitten av maj till mitten av augusti pumpas ca 50 l/s upp, dygnet runt, från 
intilliggande Tuesjön, till dammarna. Vattnet tas från nio meters djup och håller konstant en 
temperatur på 8oC. Detta görs för att sänka vattentemperaturen i dammarna under årets varma 
månader. 
 
Vattnet som går igenom odlingen kommer från sjön Mjöldrängen, via ett litet vattendrag och 
går vidare ut i Tuesjön (se Figur 2 och 3). Båda dessa sjöar, liksom alla sjöarna i området, är 
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så kallade brunsjöar. Mjöldrängen, som ligger söder om odlingen, har en relativt stor yta (11,2 
ha) i förhållande till djupet. Det är en grund sjö med ett medeldjup på 3 meter. Maxdjupet, 
mitt i sjön, är 5,5 meter. I Mjöldrängen planteras stor regnbåge in. Tuesjön har en area på 29,4 
ha. Volymen är 1 030 000 m3 och medeldjupet är 3,5 meter. Maxdjupet är 14 meter och ligger 
i östra delen av sjön. Det finns också en del andra djupa ställen fördelat i sjön. Det naturliga 
beståndet av fiskar i Tuesjön består av gädda, abborre, mört, ruda, braxen och ål. Det sker 
ingen inplantering av fisk i Tuesjön. Från Tuesjön, som ligger väster om odlingen, pumpas 1 
m3 ytvatten per sekund, 7 meter upp, till Flugströmmen (Karlsson 2005). Vattnet strömmar ut 
genom två stycken utloppsrör (se Figur 4). Strömmen är ett 1,1 km långt meandrande 
vattendrag med varierande sektioner av strömmande och lugna partier. Den ringlar sig i en 
halvcirkel från Tuesjön och mynnar ut i Mjöldrängen. Det finns även ett tillflöde till 
strömmen som kommer från Björnagylet (se Figur 3) som är en väldigt liten, humusrik sjö. 
 
Harasjömåla ingår i Skräbeåns recipientkontroll. Provtagningsstationen är belägen i sjön 
Raslången som är en förlängning av Filkesjön som i sin tur sitter ihop med Tuesjön via ett 
litet sund – Tuesjösmala. 
 
 
 

 
 
 
Figur 2. Principskiss över odlingsdammarna och Flugströmmens övre del. 
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Figur 3. Karta över Tuesjön, Mjöldrängen och Flugströmmen 
(http://www.harasjomala.com/svensk/svensk.html). 
 

 
Figur 4. Bild över utloppsrören Flugströmmens inlopp. 
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1.2 Problem 
Sommartid har Harasjömåla problem med för höga temperaturer i odlingsdammarna samt i 
Flugströmmen vilket medför att fiskarna slutar äta och tillväxten blir dålig. Fiskarna blir även 
mer mottagliga för diverse parasiter och svampangrepp. Det finns en pump som pumpar upp 
kallt bottenvatten från Tuesjön till odlingen för att sommartid sänka vattentemperaturen i 
odlingsdammarna, men den räcker i nuläget inte till för att sänka temperaturen tillräckligt. 
 
Vattnet som pumpas upp till Flugströmmen tas i närheten av odlingens utlopp och således 
pumpas i stort sett ”samma” vatten runt i systemet. Detta skapar problem med bland annat 
parasiter som finns i hela systemet som då blir svåra att få bukt med. Även närsalter som 
kommer från fiskodlingen pumpas troligtvis runt i systemet. Dessutom tillför Björnagylet, 
som är en väldigt liten, humös sjö, en del organiskt material till Flugströmmen. I nuläget har 
Harasjömåla ingen kontroll på hur stor näringsbelastningen från fiskodlingen är. Den sista 
biten av Flugströmmen, och även Tuesjön i området där vattnet från odlingen mynnar ut, har 
problem med eutrofiering, vilket visar sig genom att stora mängder kaveldunsväxter (Typha 
sp.) och bladvass (Phragmites australis) brer ut sig. Harasjömåla skördar Flugströmmen varje 
år, ca 2 – 3 gånger.  
 
Sedimentet som bildas i odlingsdammarna är också ett problem, då det innehåller närsalter, 
och bör tas om hand på ett miljövänligt sätt.  
 
Sommartid har Harasjömåla även problem med återkommande strömavbrott som i värsta fall 
kan leda till fiskdöd. 
 
2 Avgränsningar 
Problemet med sedimenthanteringen har Harasjömåla löst på ett relativt bra sätt, och därför 
väljer vi att inte hantera sedimentfrågan. Dessutom anser vi att de övriga problemen de har är 
viktigare att försöka hitta en lösning på.    
 
Strömavbrotten kan enkelt lösas med hjälp av ett reservkraftverk och därför väljer vi att inte 
behandla detta problem. Det är snarare en investeringsfråga som Harasjömåla själva får ta 
ställning till. 
 
3 Syfte 
Vi vill hitta möjliga lösningar för att, sommartid, sänka vattentemperaturen i 
odlingsdammarna och Flugströmmen, utan att negativt påverka miljön för den inplanterade 
samt den naturliga fisken. Detta för att förbättra levnadsmiljön för den inplanterade fisken och 
därmed få ”finare” fisk och mindre parasitangrepp. Dessutom ska vi undersöka hur 
näringsbelastningen från fiskodlingen påverkar Tuesjön och indirekt Flugströmmen. Vi vill 
dessutom ta fram förslag på tekniker för att minska närsaltsbelastningen ut från odlingen. 
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4 Fiskodling  
Odling av vattenlevande organismer, där man med diverse ingrepp, exempelvis avel och 
utfodring, styr produktionen av fisk och skaldjur kallas för vattenbruk (akvakultur). Det finns 
både extensiva och intensiva odlingsformer. I den förstnämnda odlingsformen lever den 
odlade arten av naturlig föda utan någon form av extra tillägg, och den intensiva 
odlingsformen innebär att man aktivt ger fisken optimala förutsättningar för tillväxt genom 
utfodring. Med en fiskodling menas en anläggning för uppfödning av fisk under kontrollerade 
förhållanden (Naturvårdsverket 1993). Det huvudsakliga syftet med fiskodlingar är vanligtvis 
att frambringa fisk för utplantering (sättfiskodling) eller för konsumtion (matfiskodling). 
Fiskodling kan bedrivas i många olika former och kan vara allt från en liten jorddamm hemma 
på gården till mycket stora anläggningar med tusentals fiskar i stora dammar eller nätkassar 
(Ackefors et al.1983). Vid sättfiskodling finns en variant som kallas Put-and-take vilket 
innebär utsättning av fisk i fångstbar storlek för snabb fångst. Avsikten är inte att få till stånd 
reproduktion eller att förstärka det naturliga beståndet, utan syftet är enbart att åstadkomma 
ett fiske (Ackefors et al. 1983). 
 
År 2004 fanns i Sverige 120 stycken producerande odlingar för matfisk, därav 103 stycken 
odlingar för regnbåge. För sättfisk fanns 113 stycken och av dem 67 stycken för regnbåge 
(SCB 2004). Vid odling av sättfisk idag i Sverige är det bland annat regnbåge, öring, 
bäckröding, röding och harr som är av intresse och vid odling av matfisk är det i första hand 
regnbåge som odlas men även andra arter är intressanta för matfiskodling främst lax, ål och 
röding (Naturvårdsverket 1993). I Sverige producerades ca 4 500 ton (år 2004) matfisk i 
slaktad vikt, vilket motsvarar ca 5 400 ton i beräknad hel färskvikt. 90 % av denna fisken är 
regnbåge. Det sammanlagda värdet av matfiskproduktionen inom vattenbruket har beräknats 
till 144 miljoner kronor. Produktionen av sättfisk skattas till ca 1 500 ton. Även här är 
regnbåge den vanligaste fisken, och utgör 74 % av den totala sättfiskodlingen. Värdet av 
sättfiskproduktionen beräknas till 76 miljoner kronor (SCB 2004). Produktionen av fisk i 
Sverige är relativt liten jämfört med Norge som producerade 460 000 ton (år 2000) och 
Danmark 43 000 ton (år 2004) (Svenska Naturskyddsföreningen 2005). 
 
5 Miljöeffekter från fiskodlingar 
De föroreningar som kommer från fiskeodlingarna består dels av foderrester och dels av 
fiskens exkrementer. Fosfor och kväve som finns i fekalierna och fodret löses ut i vattnet 
vilket medför eutrofiering. De effekter som utsläppen ger från fiskodling kan jämställas med 
utsläpp av kommunalt avloppsvatten (Fiskeristyrelsen 1989). Hur mycket en fiskodling 
påverkar det naturliga ekosystemet beror på vilken teknik som tillämpas, var fiskodlingen är 
placerad, storleken på odlingen samt recipientens förmåga att ta hand om de utsläppta 
ämnena. Närsaltsutsläppen från fiskodlingen kan påverka både fiskodlingen negativt, och 
andra nyttjanden av vattnet, till exempel vattenförsörjning, rekreation samt fiske 
(Fiskeristyrelsen 1989).  
 
Förutom läckaget av näringsämnen kan fiskodlingen påverka vattenmiljön bland annat genom 
användandet av kemikalier och antibiotika, spridning av fisksjukdomar och parasiter, samt att 
förrymd odlad fisk kan vara ett hot mot de naturliga fiskbestånden (Naturvårdsverket 1993). 
Hur stor fisktätheten är i odlingen påverkar miljösituationen. Vid för täta bestånd ökar risken 
för sjukdomsutbrott och till följd därav sämre foderutnyttjande. En normal fisktäthet i svenska 
fiskodlingar är 15-25 kg/m3, beroende på fiskart, storlek och tid under säsongen 
(Naturvårdsverket 1993). 
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I Sverige räknas fiskodlingsverksamhet som miljöfarlig verksamhet enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (Rixlex 2005). Dessutom krävs för 
fiskodlingar med en produktion av mer än 20 ton fisk per år, ett tillstånd. För fiskodling med 
en produktion av mer än 1 ton men högst 20 ton fisk per år krävs en anmälan till den 
kommunala nämnden (Rixlex 2005). 
 
5.1 Utsläppskrav 
Som allmänt villkor gäller att verksamheten ska bedrivas så att minsta möjliga störning 
uppstår i miljön. Fiskodlingens närsaltsbelastning mäts oftast med indirekta metoder (teoretisk 
närsaltsbelastning) och därför ställs kraven efter mängden producerad fisk, mängd tillsatt 
foder samt volymen på odlingen (Naturvårdsverket 1993). Utsläppskraven är därför olika från 
fall till fall. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 93:10 (1993) gällande för fiskodling gäller 
följande riktvärden: 

• Närsaltsbelastning får uppgå till högst 8 kg fosfor och 55 kg kväve per odlad ton fisk 
och år 

• Foderförbrukning får maximalt uppgå till 1,25 ton per odlad ton fisk och år 
• Den totala foderkoefficienten får inte överstiga 1,2. Foderkoefficient = utfodring 

våtvikt (ton)/ fiskproduktion rundvikt (ton) (rundvikt = fiskens totala våtvikt med tom 
matsmältningskanal). 

• Fodret ska minst uppfylla följande kravspecifikation: 
o Fosforhalt 1 % av TS 
o Kvävehalt 8 % av TS 
o Omsättbar energi 17 MJ/kg TS 

• Maximal fisktäthet 25 kg fisk/m3 
 
En undersökning av 98 fiskodlingar i Sverige har gjorts av Jonsson och Alanärä (2000). 
Resultatet av undersökningen visade att närsaltsbelastningen var i genomsnitt 8,2 kg fosfor 
och 64,7 kg kväve per ton producerad fisk för samtliga odlingar. Foderkoefficienten låg i 
medeltal på 1,24.   
 
6 Fiskar 
I de flesta sjöar, vattendrag och floder är fisken det djur som står överst i den trofiska 
pyramiden. Den biologiska sammansättningen i akvatiska ekosystem påverkas kraftigt av 
fiskarnas storlek och glupskhet (Horne och Goldman 1994). I svenska sjöar och vattendrag 
finns det sammanlagt drygt 50 fiskarter, varav vissa även finns i saltvatten (Naturvårdsverket 
1994). 
 
6.1 Regnbåge  
(Oncorhynchus mykiss) (äldre lat. namn Salmo gairdneri)  (se Figur 5) 
Regnbågen tillhör familjen Salmonidae (Laxfiskar) och har sitt ursprung i Stilla havets 
kustområden. Den lever i fritt tillstånd enbart i västra Nordamerika. I början av 1890-talet 
planterades den in Sverige via Tyskland. Den odlas i hela Sverige, både i söt- och saltvatten, 
och är den laxfisk som utan jämförelse fått den största betydelsen både som konsumtionsfisk 
och som sportfisk i så kallade put-and-take sjöar. Detta beroende på att den kämpar bra vid 
fiske och är mycket god att äta samt att den anpassar sig lätt i olika miljöer (Nilsson och 
Smedman 1994). 
 
Kroppen är ljust silvrig med bruna eller gula inslag och har ett karaktäristiskt rosa-violett 
band längs sidolinjen. Som fullvuxen fisk har den även mörka fläckar på sidorna och på rygg- 
och stjärtfenan (Nilsson och Smedman 1994). Under lektiden får hanen en lysande lekdräkt 
som skiftar i regnbågens färger, därav namnet regnbåge.  
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Figur 5. Regnbåge (Oncorhynchus mykiss) (Sportfiskeguiden 2004). 

6.1.1 Regnbågens krav på vattenkvalitet 
Temperatur 
Vattnets temperatur styr det mesta i en fisks liv, ätande, vandringar, motståndskraft med mera. 
Fisken har en förmåga att reagera snabbt på förändringar av det omgivande vattnets 
temperatur, detta för att kunna undvika för kalla eller varma område (Nilsson och Smedman 
1994). Laxfiskar trivs dåligt vid temperaturer över 23 grader. Högre temperaturer kan 
medföra en förhöjd dödlighet hos vuxen fisk medan yngel påvisar en högre dödlighet redan 
över 16 grader (Bergqvist et al. 1997).   
 
pH  
pH under 6 är skadligt för känsliga fiskar och smådjur. Men fiskarter slås sällan ut förrän pH 
understiger 5,5 (se Figur 6). Det är i första hand rom och yngel som dör. Lågt pH och hög 
aluminiumhalt orsakar slembildning på gälarna. Fiskar reglerar blodets saltbalans via gälarna 
och den ökade slembildningen leder till ökad saltförlust. Efter hand förstörs gälarna. 
 
 

 
Figur 6. Gränser för några fiskarters överlevnad i sura vatten. Harr kan jämställas med regnbåge 
(Naturvårdsverket 1991). 
 
Kväve 
Nitrit och nitrat är vid för höga värden skadliga för fisken. 
NO3 är skadligt vid värden över 20 mg/l och NO2 över 0,2 mg/l (Fiskhälsa 2005). 
 
Fisken tillför ammoniak till vattenmassan genom exkretion. Vattnets pH bestämmer i vilken 
form ammoniaken förekommer. Vid pH under 7 består största delen av ammoniaken av 
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ammoniumjoner, NH4
+, som är ofarlig för fisken. Vid högre pH kan andelen ammoniak, NH3, 

öka och denna form av ammoniak kan vara direkt giftigt för fisken. Den skadar framförallt 
fiskens gälar (Fiskhälsa 2005). Kritisk halt för förhöjd dödlighet hos fisk är 0,025 mg NH3/l 
(Bergqvist et al. 1997). 
 
Fosfor 
Fosfor binds, i humösa vatten, snabbt till humusämnen och är därför inte speciellt 
växttillgängligt. Bruna vatten domineras därför av bakterier som bryter ner humusämnen. 
Bakterierna äts i sin tur av djurplankton och näringskedjan är igång. Är sjön måttligt brun kan 
fiskproduktionen därför vara ganska hög (Degerman et al. 1998). Höga fosforhalter skadar 
inte fisken direkt men indirekt, genom eutrofieringsprocessen, kan deras levnadsmiljö 
påverkas negativt. Följden av eutrofieringsprocessen är ökad produktion och biomassa av 
växter och djur samt ökad grumling av vatten. Detta medför en ökad syrgasförbrukning 
genom nedbrytning av organsikt material, vilket medför minskad mängd syre för fisken. 
 
Suspenderat material 
Opåverkade vattendrag har i genomsnitt halter på 1-10 mg/l suspenderat material (Bergqvist 
et al. 1997). Partiklar ger ett dåligt ljusklimat (Degerman et al. 1998). Om vattnet är för mörkt 
påverkar det fiskens jakt på föda. För att förhindra en ökad dödlighet hos fisken bör halten 
suspenderat material vara lägre än 25 mg/l (Bergqvist et al. 1997). 
 
Syrgas 
Hur mycket syre som kan lösa sig i vattnet har med vattentemperaturen och lufttrycket att 
göra. Vid atmosfärstryck och 20°C i vattnet löser sig bara 9 mg/l jämfört med 10-gradigt 
vatten då 11,25 mg syre per liter vatten löser sig. Om syrgashalten sjunker till 5 mg/l uppstår 
symptom på syrebrist hos fisken. I odlingsdammar, sommartid, uppstår lätt detta problem när 
vattentemperaturen stiger över 20oC. Fiskens syrebehov skiftar med dess aktivitet, 
ämnesomsättning och med vattentemperaturen. Dessutom förbrukar en liten fisk mer syre än 
en stor per kg kroppsvikt. Laxfisk är en av de fiskfamiljer som kräver mest syre. Om 
syrehalten sjunker till under 6-7 mg/l minskar tillväxten och fisken löper större risk att få 
parasiter och sjukdomar (Fiskhälsa 2005). Om vattnets uppehållstid i odlingen är kort 
påverkas syrgashalten framför allt av fiskens respiration. Respirationen i sin tur påverkas av 
hur mycket fisken utfodras. Om fisken matas maximalt fördubblas respirationen jämfört med 
om fisken svälts. Vid för höga vattentemperaturer kan inte fisken tillgodogöra sig tillräckligt 
mycket syre för att bryta ner födan om inte vattnet syrgasmättas på konstgjord väg 
(Naturvårdsverket 1987). 
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6.2 Gädda  
(Esox lucius) (se Figur 7) 
Gäddan finns över större delen av Europa, Nord- och Mellanasien samt i Nordamerika. Det är 
en av de vanligaste fiskarna i Sverige. Den förekommer över hela landet i sjöar, åar och vid 
kusterna, med undantag för fjälltrakterna.  
Den håller gärna till i vassruggar och i det grunda, varma vattnet invid stränderna. 
Sommartid när vattnet blir för varmt söker den sig till djupare och kallare vatten, men det är 
oftast en kortare förflyttning. Under sin bytesjakt vandrar den in på grundare och varmare 
vatten, även under högsommaren (Nilsson och Smedman 1994). Gäddan slås ut vid pH lägre 
än 5 (se Figur 6). 

 
Figur 7. Gädda (Esox lucius) (Svensk fisk 2005). 
 
6.3 Abborre  
(Perca fluviatilis) (se Figur 8) 
Abborren finns i nästan hela Europa, norra Kina, östra Kanada och nordöstra USA.  I Sverige 
är den en av våra vanligaste brackvattenfiskar, och förekommer i hela landet, med undantag 
för fjällregionen. 
Abborren är en varmvattenfisk som under sommaren gärna befinner sig i de grunda varmare 
vattnen vid strandområdena. På hösten söker den sig gärna ner till djupare vatten, där vattnet 
är varmare (Nilsson och Smedman 1994). Den är en av de mest toleranta fiskarna och i många 
sjöar är abborren den dominerande arten. Den kan förekomma både i näringsrika och sura 
vatten, det enda kravet den har är att strömmen inte är för stark (Nilsson och Smedman 1994). 
Abborren klara inte pH lägre än 5 (se Figur 6). 
 
 

 
Figur 8. Abborre (Perca fluviatilis) (Broman 2005). 
 
 



 16

6.4 Karpfisk 
Mört  
(Rutilus rutilus) 
Mörten är den vanligaste av karpfiskarna. Den förekommer över hela Europa och i Sibirien. I 
Sverige förekommer den i nästan alla sjöar och i långsamt strömmande vattendrag.  
Trots att den finns i de allra flesta sorters sjöar, föredrar den grunda, varma och 
vegetationsrika sjöar (Nilsson och Smedman 1994). Mörten slås ut redan vid pH lägre än 5,5 
(se Figur 6). 
 
Ruda  
(Carassius carassius) 
Rudan finns i gott som hela Europa och i Asien. I vårt land hittas fisken från Skåne ända upp 
till Tornedalen, med undantag från höglandet i södra Skåne. Den tillhör en av våra mest 
miljötoleranta fiskarter och trivs i varma vatten (Nilsson och Smedman 1994). 
 
Braxen  
(Abramis brama)    
Braxen förekommer i norra och östra Europa. Fisken finns i södra och mellersta Sverige i 
större sjöar och åar. Den är en varmvattensfisk som trivs bäst sommartid vid strändernas 
vegetationszon (Nilsson och Smedman 1994). 
 
6.5 Ål  
(Anguilla anguilla) 
Ålen förekommer från Svarta havet ända upp till Nordnorge. I Sverige finns den i nästan hela 
landet, med undantag för fjällregionen och Sydsvenska höglandet.  Ålen tycker inte om kyla 
och vintertid gräver den ner sig i dyn och ligger i dvala (Pethon och Svedberg 1998). Ål klara 
pH ända ner till 4 (se Figur 6). 
 
7 Parasiter 
Karplusen (Argulus foliaceus) (se Figur 9) är en platt, nästan genomskinlig parasit som sätter 
sig fast tätt mot fiskens hud. De lägger ägg på vattenvegetationen och ur äggen kläcks 
förhållandevis välutvecklade larver. Under en sommar hinner flera generationer kläckas och 
utvecklas. A.foliaceus är en hudparasit som angriper söt- och bräckvattenfiskar. Med hjälp av 
ett invecklat stick- och sugorgan, sticker eller sågar parasiten hål på fiskens hud och suger 
sedan upp kroppsvätskor och blod. De utsöndrar ett giftigt sekret i såret för att hindra blodet 
från att koagulera. Sekretet kan vara dödligt för småfisk. Där lusen har suttit blir det kvar ett 
sår som lätt blir infekterat med svamp och bakterier. Detta är ett problem just i fiskodlingar. 
Under sensommaren då vattnet är stillastående, syrefattigt samt har hög temperatur kan 
parasitangreppen bli rikliga. 
 

 
Figur 9. Karplusen (Argulus foliaceus) (van de PAS 2006). 
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Ichthyobodo necator (se Figur 10) är en liten (10-12×4-6 µm) päron- eller triangelformad 
flagellat. Parasiten är också känd under namnet Costia necatrix och orsakar sjukdomen 
Costiasis. Den lever på fiskens hud, fenor och gälar och sätter fast sig med en fot. Parasiten 
kan bilda ett vilostadie och kan överleva en längre tid i bottenslam. Den kan också leva en 
kort tid fritt i vattnet och sprids därför från fisk till fisk. Av den orsaken är den ett problem i 
odlingssammanhang där den snabbt sprids mellan fiskarna. Sjukdomen uppträder framför allt 
på våren då vattentemperaturen stiger. 
 

 
Figur 10. Ichthyobodo necator (BioMar 2006). 
 
8 Eutrofiering  
Med eutrofiering menas att ett överskott av växtnäringsämnen höjer vattnets närings- och 
produktionsnivå. Ett annat ord för eutrofiering är övergödning. Normalt är det fosfor och 
kväve som avses som växtnäringsämnen (Bergquist et al.1997). Enligt Warfvinge (1997) är 
eutrofiering av sjöar en naturlig process. Genom sedimentation samt ackumulering av levande 
och dött material sker en naturlig höjning av näringstillgången i ytvattnet (Warfvinge 1997). 
Den mänskliga aktiviteten påskyndar dock eutrofieringsprocessen i hög grad genom att 
näringsämnen når vattendragen via läckage från till exempel skogs- och jordbruk. Påverkan 
sker även från diverse punktutsläpp som till exempel kommunala reningsverk och 
fiskodlingar (Moss 1988). I sötvatten är vanligen fosfor begränsande faktor för algernas 
tillväxt. Kväve är normalt begränsande ämnet i öppna havsvattnet, medan fosfor är 
begränsande i kustnära vatten (Bydén 2003). Fosforn finns i form av fosfat (PO4

3-) och kväve 
finns i ett antal olika föreningar, men mest i formen nitrat (NO3

-) och ammonium (NH4
+) 

(Moss 1988).  
 
Till en början gynnar eutrofieringen faunan i vattnet, och produktionen av fisk ökar. 
Bottenvegetationen växer ihop till sammanhängande mattor på botten, där både växtätande 
och smådjursätande fåglar finner mat. Men vid fortsatt övergödning avtar artrikedomen och 
de arter som inte kan leva under de nya förhållandena minskar eller försvinner helt 
(Naturvårdsverket 1994). Eutrofiering av ett vatten medför en ökad totalproduktion samt ökad 
biomassa av organismer på grund av direkt eller indirekt nyttjande av näringsämnena 
(Naturvårdsverket 1993). I sjöar ökar mängden växtplankton, bakterier, fastsittande trådalger, 
och vass samt andra övervattensväxter. Undervattensväxter minskar emellertid på grund av 
reducerad ljusnedträngning i det grumliga vattnet, beroende på den ökade 
primärproduktionen. Det försämrade siktdjupet begränsar växtproduktionen till de grundare 
delarna av sjön (Naturvårdsverket 1993). Detta får till följd att även syrgashalterna förändras. 
Den ökande växtplanktonproduktionen medför en övermättnad av syre i ytvattnet. Vid 
nedbrytningen av det producerade organiska materialet krävs stora mängder syre som tas från 
vattnet. Om syrgasbehovet överstiger vad som kan diffundera ned till sjöbotten uppstår stor 
undermättnad eller i värsta fall total syrgasbrist i bottenvattnet. Följderna blir att bottenfauna, 
inklusive fisk, reduceras eller slås ut. Dessutom kan fosfor, ammonium och svavelväten 
frigöras från de syrefria bottnarna (Warfvinge 1997).  
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För att undersöka om ett vatten är eutrofierat kan totalkoncentrationen av kväve undersökas, 
eftersom denna varierar endast lite under året (Bydén et al. 2003). Även fosforhalten används 
för klassificering av trofinivån i sjöar (se Tabell 1 och 2).  
 
Vissa växter används som indikator på eutrofiering i sötvatten. Dessa är bland annat bladvass 
(Phragmites australis) kaveldunsväxter (Typha sp.), andmatsväxter (Lemnaceae) och 
vattenpest (Elodea canadensis). Växtplankton är också användbara indikatorarter (Bydén et 
al. 2003). 
 
Tabell 1.  Klassificering av trofinivåer för fosfor i sjöar  
(Naturvårdsverket, 2006). 

Fosfor i sjöar 

Totalfosfor (µg/l) 
Klass Benämning 

maj–okt augusti 
Beskrivning 

1 Låg halt < 12,5 < 12,5 Oligotrofi 

2 Måttligt hög halt 12,5–25 12,5–23 Mesotrofi 

3 Hög halt 25–50 23–45 

4 Mycket hög halt 50–100 45–96 

Eutrofi 

5 Extremt hög halt > 100 ej def. Hypertrofi 

 
Tabell 2.  Klassificering av trofinivåer för kväve i sjöar  
(Naturvårdsverket, 2006). 

Kväve i sjöar 

Totalkväve (µg/l) 
Klass Benämning 

maj–oktober 

1 Låg halt < 300 

2 Måttligt hög halt 300–625 

3 Hög halt 625–1250 

4 Mycket hög halt 1250–5000 

5 Extremt hög halt > 5000 
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9 Material och metoder 
 
9.1 Ekolodning och hypsograf 
Språngskikt etableras inte i alla sjöar. Klara sjöar med ett maxdjup på 5 m brukar vara 
jämnvarma om vinden kommer åt att blanda vattenmassorna. Bruna sjöar kan vara oskiktade 
om de är 2-3 m djupa, men är de djupare börjar ett svagt språngskikt bildas ett par meter 
under ytan (Degerman et al. 1998). Under språngskiktet sjunker temperaturen snabbt från 10-
15oC till en temperatur på runt +4oC närmast botten. Ett uttag av vatten under språngskiktet 
skulle kunna möjliggöra en sänkning av vattentemperaturen i Flugströmmen. Språngskiktet 
antas ligga på tre meters djup. 
 
För att kunna räkna fram en volym av vattenmängden under tre meter, i den östra delen av 
Tuesjön, behövs en hypsograf. En hypsograf visar förhållandet mellan ett vattenområdes djup 
och area. Från detta kan man sedan få fram enskilda volymer samt medel- och maxdjup 
(SMHI, 2005). För att kunna framställa en hypsograf måste de för oss intressanta delarna av 
sjön lodas med ekolod. Ett ekolod mäter vattendjupen genom att ljudpulser skickas ut från en 
sändare vilka reflekteras och kommer tillbaka som ett eko till en mottagare. Tiden det tar för 
ljudet att komma tillbaka till mottagaren är proportionellt med avståndet (NE 2005). 
 
När isen lagt sig och blivit tillräckligt tjock för att gå på, utfördes en ekolodning av Tuesjön. 
Med hjälp av en Magellan GPS (Global Positioning System) och ett portabelt, Bottomline 
fishin’ buddy 2, ekolod samt en motorsåg, för att såga hål i isen med, gjordes ett stort antal 
mätningar. Vid varje mätning lades det in en positionspunkt i GPS, en så kallad waypoint. 
Mätningarna utgick från bryggan, belägen vid östra stranden. Där markerades en 
referenspunkt i GPS – waypoint 1. Nästa position lades ca 10 meter rakt ut ifrån bryggan, där 
första hålet sågades upp och djupet mättes med ekolodet. Sedan gick färden söderut och 
mätningar fortsatte med jämna mellanrum. När djupet ökade gjordes mätningarna tätare. 
Metoden utfördes runt hela sjön och även på andra valda punkter över sjön, men de tätaste 
mätningarna genomfördes där djupet var som störst (se Figur 11). Avstånden mellan 
punkterna beräknas också med hjälp av GPS, för att senare kunna placera ut 
positionspunkterna på en karta. Det finns även ett tillhörande datorprogram till Magellan GPS 
där man kan lägga in positionspunkterna och en funktion som räknar ut avstånden mellan 
dem. Punkterna placerades sedan ut på en karta över Tuesjön som försågs med ett rutnät. Med 
dess hjälp överfördes sedan sjön och tillhörande mätpunkter till AutoCad. 
Med hjälp av djupen utmärkta på kartan, ritades djuplinjer och funktionen ”areaberäkning” i 
AutoCad användes för att just beräkna arean över de olika djupområdena.  
Hypsografen ritades upp med hjälp av AutoCad. 
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Figur 11. Mätpunkter ekolodning i Tuesjön. 
 
9.2 Tillgänglig volym 
För att beräkna hur stor volym kallvatten som finns under tre meters djup i Tuesjöns östra del, 
används hypsografen. Vattnet under tre meters djup ligger troligtvis under språngskiktet och 
har således en temperatur på under 10oC (Karlsson 2005). Vid tidpunkten för undersökningen 
hade språngskiktet inte hunnit etablerats, därför är detta bara ett antagande. 
Temperaturmätningar i olika djup av sjön krävs under sommartid krävs för att fastställa 
språngskiktets läge. Då språngskiktet inte ligger på en konstant nivå, utan ändrar sig i takt 
med att sjön värms upp, så krävs det att temperaturmätning av sjön görs flera gånger under 
sommarperioden. 
 
Beräkning av hur stor volym kallvatten som finns gjordes med hjälp av hypsografen enligt 
följande: 
 
V = ΣAd 
 
V =  tillgänglig volym kallvatten 
Ad = area 
Om A är känd för varje hel meter får man V = ΣAd. 
 
9.3 Flödesmätning 
För att beräkna flödet i ett strömmande vatten bestäms vattnets hastighet antingen som ett 
medelvärde i ett bestämt tvärsnitt i vattendraget, eller i ett flertal olika punkter i tvärsnittet. 
Hastigheten multipliceras med tvärsnittsarean vilket ger volymflödet (Alvarez 2003). 
Metoderna för att mäta vattenhastigheten i strömmande vatten kan vara bland annat; volym-
tid metoden, apelsinmetoden och flygelmätning (Naturvårdsverket 2005). Både 
apelsinmetoden och flygelmätning har använts vid flödesmätningen i Harasjömåla.  

9.3.1 Apelsinmetoden 
Den enklaste metoden att mäta hastigheten i ett strömmande vatten är att mäta tiden för en 
flytande kropp att färdas en bestämd sträcka. Till detta används till exempel en apelsin som 
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har ungefär samma densitet som vatten och dessutom är lätt att se. Hastigheten man får fram 
med hjälp av apelsinmetoden måste korrigeras med en faktor mellan 0,5- 0,9 
(Naturvårdsverket 2005) eftersom hastigheten i ytan är snabbare än en bit ner i vattenmassan. 
I vattendrag med medeldjup 1 meter rekommenderas korrektionsfaktorn 0,7 (Shaw, M E 
1994), men i boken Fiskevård i rinnande vatten (1997) står att k-värdet ska väljas beroende på 
bottenförhållandet. Exempel på k-värden från den boken: Mycket ojämn stenbotten, k = 0,5; 
Något ojämn stenbotten, k = 0,6; Jämn sandbotten k = 0,7.   
Korrektionsfaktorn 0,7 har använts i denna beräkning. 

9.3.2 Flygelmetoden 
För hastighetsbestämning kan även en flygel användas (se Figur 12). Den förses med olika 
stora propellrar, beroende på vattenhastigheten. Propelleraxeln ska placeras i 
strömningsriktningen. Flygeln placeras antingen på 0,6 enheter av djupet (1-punkts-metoden) 
där medelhastighet råder, eller på 0,2 enheter respektive 0,8 enheter av djupet (2-
punktsmetoden). Dessa två tillsammans ger medelhastigheten (Hynes 1970, Naturvårdsverket 
2005). Till propellern kopplas en registreringsenhet som mäter antal propellervarv under en 
bestämd tid. För att få fram strömningshastigheten sätts varvantalet in i en ekvation där även 
hänsyn tas till propellerns hydrauliska vinkel. Den här metoden har 2 procents noggrannhet 
vid hastigheter mellan 0,15 – 4 m/s (Häggström 1999 och Shaw 1994). 
 

 
Figur 12. Flygel OTT Compact Current Meter 20. 

9.3.3 Flödesmätning 25 november 2005 
Vid första tillfället (25 november 2005) gjordes flödesmätningar av Flugströmmens in- och 
utlopp (Provpunkt 1 och 2) (se Figur 13, 14, 19 och 20) samt tillflödet från Björnagylet 
(provpunkt 6) (se Figur 20). Vid detta tillfälle användes apelsinmetoden för att bestämma 
hastigheten, eftersom flygeln inte fungerade vid detta tillfälle. I strömmens in- och utlopp 
mättes en tvärsnittsarea upp, på tre olika ställen vardera. Detta för att erhålla ett medelvärde 
av tvärsnittet och således ett representativt tvärsnittsmått på de olika sträckorna. De olika 
snitten placerades, ett i början, ett i slutet och ett i mitten på den sträcka där apelsinen skulle 
flyta. Mätplatserna valdes med omsorg för att uppnå bästa resultat. Kraven var att strömfåran 
skulle vara så rak och botten så jämn som möjligt, samt att sektionen skulle ha en jämn ström.  
I strömmens tillflöde var det endast möjligt att mäta tvärsnittsarean på två ställen, i början och 
i slutet på den aktuella sträckan. Tvärsnittsarean mättes med hjälp av måttband och tumstock. 
Djupet mättes från vattendragets botten till vattenytan, vinkelrätt mot flödesriktningen, över 
hela bredden med tjugo centimeters mellanrum (se Bilaga 1). Med hjälp av dessa värden 
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räknades en medelarea ut. Tiden det tog för en apelsin att flyta den bestämda sträckan mättes 
med tidtagarur. Mätningarna upprepades tre gånger i samtliga provpunkter. 
 

     
Figur 13. Flugströmmens inlopp, provpunkt 1.          Figur 14. Flugströmmens utlopp, provpunkt 2. 
 
För beräkning av hastigheten i vardera zonen användes följande ekvationer: 
  
v = s/t · k 
 
v = hastighet 
t = tid  
s = sträcka 
k = korrektionsfaktor (0,7) 
 
Q = v · Amedel 

 
Q = flöde 
V = hastighet 
Amedel = medel arean i tvärsnitten 

9.3.4 Flödesmätning 24 april 2006 
Vid det andra tillfället (24 april 2006) gjordes återigen flödesmätningar av flugströmmens in- 
och utlopp (provpunkt 1 och 2). Dessutom mättes odlingens inlopp (provpunkt 3) (se Figur 15 
och 19) samt odlingens två utlopp (provpunkt 4 och 5) (se Figur 16, 17 och 19). Tillflödet från 
Björnagylet (provpunkt 6) mättes inte, då det vid denna tidpunkt inte fanns något flöde till 
Flugströmmen. Flygelmetoden användes denna gång. Flygeln var av märket OTT Compact 
Current Meter C20. Både flygel 1-8-135429 och 2-117242, med en propellerdiameter på 80 
respektive 125 mm, användes beroende på hur hög vattenhastigheten var i mätpunkterna. 
Flygel 1-8-135429 klarar hastigheter upp till ca 2,7 m/s och flygel 2-117242 klarar hastigheter 
upp till 2,4 m/s. 
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Figur 15. Odlingens inlopp, provpunkt 3. 
 

    
Figur 16. Odlingens vänstra utlopp, provpunkt 4.     Figur 17. Odlingens högra utlopp, provpunkt 5. 
 
Vid inloppet till flugströmmen mättes vattenhastigheten i de två utloppsrören från pumpen (se 
Figur 18). Diametern mättes upp med hjälp av en tumstock, dels för att en area skulle kunna 
beräknas samt för att för att veta på vilken nivå flygeln skulle hållas. Mätningen med flygeln 
gjordes i mitten på båda rören samt 5 centimeter från rörens topp och 5 cm från rörens botten. 
Mättiden i punkterna varierade mellan 30 – 60 sekunder (se Bilaga 1). Flygel 1-8-135429 
användes här på grund av den höga vattenhastigheten som rådde i rören. 
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Figur 18. Flödesmätning av Flugströmmens inlopp. Mätningen gjordes direkt i de båda utloppsrören med 
flygelmetoden. 
 
Vid flugströmmens utlopp uppmättes tre tvärsnitt för att erhålla ett medelvärde av 
vattenföringen. Även här valdes mätplatserna med omsorg för att få ett representativt värde på 
flödet. Tvärsnittsarean mättes på samma sätt som vid mätningen med apelsinmetoden. 
Mätningen med flygeln gjordes ungefär var 20 centimeter längs tvärsnittet, på 0,6 av djupet 
enligt 1-punktsmetoden. Mättiden var 60 sekunder (se Bilaga 1). Här användes flygel 2-
117242.  
 
Odlingens inlopp samt utlopp mättes på samma sätt som ovan. Flygel 2-117242 användes. 
Vid inloppet var det svårt att mäta upp två representativa tvärsnitt då sträckan var väldigt kort, 
därför mättes ett tvärsnitt upp precis vid inloppet till odlingen (provpunkt 3) och därefter ett 
tvärsnitt vardera uppdelning in till odlingen (provpunkt 3a och 3b) (se Figur 21) (se Bilaga 1). 
 
Beräkning av vattenhastigheten med flygelmetoden. 
För beräkning av hastigheten i vardera zonen användes följande ekvationer: 
 
Propeller 1-8-135429: 
  
v = 0,2645 · n + 0,128 då 7,76 =< n =< 9,62 
 
Propeller 2-117242: 
 
v = 0,3590 · n + 0,048       då n =< 0,30 
 
v = 0,4780 · n + 0,012      då 0,30 =< n =< 5,03 
 
v = hastighet 
n = antal varv per minut 
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Beräkning av volymflödet gjordes enligt följande: 
 
Q = Σvimedel · Aimedel 

 
Q  = volymflödet 
vi medel = medelhastigheten i vardera zonen 
Aimedel = medelarean i vardera zonen 
 

 
Figur 19. Karta över provpunkter för flödesmätning i odlingen. 
 

 
Figur 20. Karta över provpunkter för flödesmätning i Flugströmmen. 
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Figur 21. Flygelmätning i odlingens inlopp. 
 
9.4 Kallvattenbehov 
För att kunna beräkna hur mycket kallt vatten som behövs för att kyla ner Flugströmmens och 
odlingens vatten sommartid, har en vattenbalans upprättats. Nödvändiga flöden för 
beräkningen, har mätts upp i strömmen respektive odlingen. De flöden som fåtts efter 
flygelmätningen har använts i vattenbalansberäkningen, då de har något större säkerhet än 
apelsinmetoden. Då skillnaden in i odlingens in- respektive utlopp har ett medelvärde av 
dessa både använts för att erhålla ett flöde i odlingsdammarna. Tänkbara temperaturer har 
uppskattats. Sommartid kan vattnet stiga upp till 28oC i Flugströmmen och odlingen 
(Karlsson 2005). I beräkningen har 5 olika tänkbara utgångstemperaturer använts; 20, 22, 24, 
26 och 28oC. Detta är temperaturer som är sannolika temperaturer i Flugströmmen och 
odlingsdammarna sommartid. Hänsyn har inte tagits till solinstrålning och 
nederbörd/avdunstning. Flugströmmens och odlingsdammarnas vatten ska efter 
kallvattentillförseln hålla en max temperatur på 18oC. Detta är en optimal temperatur för 
regnbågsfiskar. Kallvattnet som ska tas från djuphålan i Tuesjöns östra del håller en 
temperatur på 8oC (Karlsson 2005).  
 
Kallvattnet till Flugströmmen är tänkt att gå genom det ena av de två befintliga utloppsrören 
(se Figur 4), därför halveras det uppmätta inloppsflödet i beräkningen (Q1). Dessutom blir 
inloppsflödet (Q1) lika stort som kallvattenpumpsflödet (Q2). På grund av detta är det 
erforderliga flödet för kallvattnet i denna vattenbalans givet och det blir temperaturen efter 
omblandningen av varm- och kallvattnet (Q3), som får beräknas.  
 
Beräkningen av vattenbalansen i Flugströmmen gjordes enligt följande: 
 
 T1 · Q1 + T2 · Q2 = T3 · Q3 
 
T1 = Temperatur Flugströmmen före kallvatteninförsel 
T2 = Temperatur kallvatten (från pump) 
T3 = Temperatur Flugströmmen efter kallvatteninförsel, max 18oC 
Q1 = Flöde inlopp Flugströmmen (pump) 
Q2 = Flöde kallvattenpump 
Q3 = Flöde utlopp Flugströmmen 
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Vattenbalansen i odlingen har gjorts för att räkna ut hur stort kallvattenflöde som krävs för att 
sänka temperaturen. 
 
Beräkning av vattenbalansen i odlingen gjordes enligt följande: 
 
T4 · Q4 + T5 · Q5 = T6  · Q6 
 
T4 = Temperatur odlingen före kallvattentillförsel 
T5 = Temperatur kallvatten (från pump) 
T6 = Temperatur odlingen efter kallvatteninförsel, 18oC  
Q4 = Flöde i odlingen 
Q5 = Flöde kallvattenpump 
Q6 = Flöde utlopp odlingen 
 
9.5 Vattenvolym 
För att undersöka hur länge det tillgängliga kallvattnet i djuphålan räcker för att kyla ner 
vattnet i Flugströmmen och odlingen, krävs beräkning av hur stor volym som går åt för 
nedkylningen, och att ställa detta emot mängden tillgängligt kallvatten i djuphålan. 
Med hjälp av vattenbalansen för Flugströmmen och odlingen, kan beräkning ske på hur stor 
total volym kallvatten som krävs under sommarens varma dagar. Då mängden kallvatten som 
krävs varierar beroende på hur varmt (20-28oC) vattnet är i Flugströmmen och odlingen, får 
flera beräkningar göras. Sommartid antar vi är månaderna halva maj till halva augusti det vill 
säga ca 90 dagar. 
 
Beräkning av hur stor volym kallvatten som krävs gjordes enligt följande 
 
V = (QFS + QOdlingen) · n · 24 · 3600  
 
V = volym kallvatten uttag 
Q FS = flöde kallvattenpump till Flugströmmen 
Qodlingen = flöde kallvattenpump till odlingen 
n    = antal dagar då temperaturen i odlingen och Flugströmmen är för hög 
 
9.6 Vattenkemi 
För att kunna jämföra vattenkvaliteten i de olika systemen har vattenprover tagits vid sju 
punkter (se Tabell 3 och Figur 22 och 23). Några tidigare vattenanalyser från Tuesjön finns 
inte att jämföra med. Mätstationen i Raslången får därför fungera som referens till våra 
provresultat. Raslången är en sjö söder om Tuesjön. Dessa två sjöar är förbundna med 
varandra via Filkesjön. Vid provtagning i punkt 1, 2 och 6 togs vatten strax under ytan. Punkt 
3 ligger i en relativt smal och grund del av inloppsbäcken och därför togs provet i vattenytan. 
Punkterna 4 och 5 är belägna strax efter ett överfall i respektive utlopp och där togs proverna 
också i vattenytan. Punkt 7 är i Tuesjön, relativt långt ifrån utloppen från odlingen. Här togs 
prover både vid bottnen och strax under vattenytan. Prov vid bottnen i punkt 7 togs med en 
ruttnerhämtare.  
 
Vattenproverna togs vid två tillfällen, det första tillfället var den 24 november, och det andra 
tillfället den 2 december. Vid det sista provtagningstillfället hade de grävt ut sediment och 
växter i Flugströmmen. Detta kan påverka analyserna av provvattnet. 
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Tabell 3. Provtagningsplatser 
Provtagningspunkt Plats 

1 Inloppet till Flugströmmen 
2 Utloppet från Flugströmmen 
3 Inloppet till odlingen 
4 Utlopp från odlingen vänster 
5 Utlopp från odlingen höger 
6 Tillflöde Strömmen 

7 y 
7 b 

Tuesjön ytan 
Tuesjön botten 

 

 
Figur 22. Karta över provpunkter för vattenprover i odlingen. 
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Figur 23. Karta över provpunkter för vattenprover i Flugströmmen. 
 
Insamlade prov filtrerades för analys av NH4-N, NO3-N och PO4-P. Ofiltrerat vatten samlades 
in för analys av N-tot, P-tot samt suspenderat material. Dessutom mättes vid varje 
provtagningspunkt och provtillfälle temperatur och pH. 
 
Analyserna utförs enligt (se Bilaga 2): 
 
N-tot Standard methods 419A modifierad av Halina Rybczynski 
NO3-N Standard methods 419A 
NH4-N SIS 028134 
P-tot SIS 028127 
PO4-P SIS 028126 
TSS SS 028112 modifierad av Lena Vought 
 
Resultatet av analyserna av totalfosfor och totalkväve jämförs med Naturvårdsverket (2006) 
för att undersöka vilken trofinivå det är sjön respektive strömmen. Proverna från Raslången är 
vår referenspunkt. Sjön Raslången räknas i detta fall som opåverkat av människan. 
 
9.7 Beräkning av teoretisk närsaltsbelastning  
För teoretisk beräkning av fosfor- och kvävebelastning från fiskodlingar med regnbåge, har 
Naturvårdsverkets modell använts (Persson 1987). Modellen bygger på en 
massbalansekvation där mängden av ett ämne (kväve eller fosfor) som tillförs miljön, utgör 
skillnaden mellan vad som tillförs genom fodret och vad som binds i fisken (Persson 1987).  
 
Beräkningar görs enligt följande: 
 
L = P · (FK · CI - CR ) · 10   (Persson 1987) 
 
L = förluster till miljön, kväve eller fosfor (kg per producerad fisk) 
P = fiskproduktion (netto, ton) (Produktionen = biomasseökning)  
FK = foderkoefficient = utfodring våtvikt (ton)/ fiskproduktion rundvikt (ton) (rundvikt = 
fiskens totala våtvikt med tom matsmältningskanal)  



 30

CI = koncentration i foder, kväve eller fosfor (%) 
CR = koncentration i fisk, kväve eller fosfor (%) 
 
P 
Fiskproduktionen i Harasjömåla är 5 ton per år (Karlsson 2005). 
 
FK  
Foderkoefficienten är 1,0 (Karlsson 2005). 
 
CI 
Fiskfodret, DAN-EX 2844, som används kommer ifrån ett danskt företag, Dana-food, och är 
ett torrfoder. Siffran 28 står för fetthalten i procent och 44 är proteinhalten i procent. Den 
omsättningsbara energin uppgår till 20,1 MJ/kg TS (Dana Feed AS 2005). Mängden kväve i 
fodret styrs helt av proteininnehållet och kvävehalten i protein uppgår till 16 %. För att få reda 
på kvävehalten divideras prot einhalten med 6,25 vilket i detta fall blir 7 % (SLU 2000). 
Enligt innehållsförteckningen på förpackningen är fosforhalten endast 0,90 %. 
 
CR 
Fosforhalten i regnbåge är ca 0,4 % (Persson 1987). I Naturvårdsverkets allmänna råd (1993) 
rekommenderas att detta värde används för belastningsberäkningar enligt ekvation 1. En 
sammanställning gjord av Alanärä och Jonsson (2000) av publicerade data från 6 olika studier 
ger ett medelvärde av 0,43 %, vilket är relativt nära det ovan angivna värdet. 
 
Kvävehalten i regnbåge ligger mellan 2,5-3,5 %, beroende på fiskstorlek (Naturvårdsverket 
1994). 
 
 Kvävehalten kan beräknas enligt följande: 
 
K = 1,27 + (0,048 · (17,3 + 5,16 · log V)) (Persson 1987) 
 
K = kvävehalten i fisken (%) 
V = fiskens vikt (g). Medelvikten på fisken i Harasjömålas odling är ca 1,75 kg (Karlsson 
2005)  
 
9.8 Flora 
För att undersöka om Tuesjön och Flugströmmens utlopp visar tecken på eutrofiering gjordes 
en visuell inventering av växter. Skuggningen av Flugströmmen och odlingen undersöktes 
också. 
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10 Resultat 
 
10.1 Ekolodning och hypsograf 

 
Figur 24.  Karta över Tuesjön med djuplinjer. 
 
I Tuesjön finns det en djuphåla i östra delen av sjön, där det största djupet är 14 meter (se 
Figur 24). I den västra delen av sjön finns även där djupa partier på ca 9-10 meter. Där 
emellan går en ”rygg” tvärs över sjön, med ett djup på enbart ca 3 meter (se Figur 24). 
 

²)

                  
Figur 25. Hypsograf över djuphålan i Tuesjön. 
 
Hypsografen som gjorts utifrån kartan med djuplinjerna, visar volymen vatten för vart djup, 
från 3 meter och ner till 14 meter (se Figur 25).  
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Tabell 4. Volym vatten i djuphålan. 
Djup Area Volym Volymtotal

(m) (m2) (m3) (m3) 
3 152200 152200 152200 
4 128400 128400 280600 
5 90800 90800 371400 
6 71500 71500 442900 
7 59800 59800 502700 
8 47700 190800 693500 
9 34100 34100 727600 

10 21900 21900 749500 
11 12900 12900 762400 
12 7300 7300 769700 
13 3500 3500 773200 
14 1400 1400 774600 

 
Med hjälp av hypsografen räknas den totala volymen ut i djuphålan. Den totala volymen i 
östra delen av sjön, från 3 meters djup ner till 14 meter, är sammanlagt 774 600 m3 (se Tabell 
4). Detta kan jämföras med den totala volymen på Tuesjön som är 1 030 000 m3.  
 
10.2 Flödesmätning 

Tabell 5. Resultat över flödesmätningar gjorda i Flugströmmen och odlingen. 
Provpunkt Datum Metod Flöde Datum Metod Flöde 

     (m3/s)    (m3/s) 
Inlopp Flugströmmen  2005-11-26 apelsin 0,56 2006-04-24 flygel 0,65 
Provpunkt 1             
Utlopp Flugströmmen 2005-11-26 apelsin 0,77 2006-04-24 flygel 0,57 
Provpunkt 2             
Inlopp odlingen       2006-04-24 flygel 0,21 
Provpunkt 3           
Utlopp odlingen        2006-04-24 flygel 0,51 
Provpunkt 4 och 5             
Tillflöde Flugströmmen 2005-11-26 apelsin 0,21 2006-04-24 flygel   
Provpunkt 6             
 
Resultat över flödesmätningarna gjorda i Flugströmmen och odlingsdammarna, både med 
apelsin- och flygelmetoden. Mätningen gjord den 26 november 2005 visar att inflödet i 
strömmen är 0,56 m3/s och utflödet 0,77 m3/s, dessutom tillkommer vid denna tidpunkt ett 
tillflöde från Björnagylet på 0,21 m3/s. Vid mätningen gjord den 24 april 2006 är inflödet 0,65 
m3//s och utflödet 0,57 m3/s, i Flugströmmen. Vid denna tidpunkt fanns inget tillflöde från 
Björnagylet. Inflödet till odlingen är 0,21 m3/s och utflödet 0,51m3⁄s (se Tabell 5). 
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10.3 Vattenbalans  
 
Tabell 6. Resultat över vattenbalansen gjord för Flugströmmen. Beräkningen är gjord med antagandet att vid 
behov av kallvattenuttag, används den ena pumpen för uttag av kallvatten och den andra av ytvatten.  

T1 T2 T3 Q1 Q2 Q3 
(o C) (o C) (o C) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 
20 8 14 0,33 0,33 0,57 
22 8 15 0,33 0,33 0,57 
24 8 16 0,33 0,33 0,57 
26 8 17 0,33 0,33 0,57 
28 8 18 0,33 0,33 0,57 

      
T1 = Temperatur Flugströmmen före kallvatteninförsel, antaget värde 
T2 = Temperatur kallvatten (från pump), enligt uppgift 

T3 = Temperatur Flugströmmen efter kallvatteninförsel, max 18oC, beräknat värde 

Q1 = Flöde inlopp Flugströmmen, halverat uppmätt värde (pump) 
Q2 = Flöde kallvattenpump, halverat uppmätt värde  

Q3 = Flöde utlopp Flugströmmen, uppmätt  
 
Resultat över vattenbalansen gjord för Flugströmmen. Beräkningen är gjord med antagandet 
att vid kallvattenuttag till Flugströmmen, används den ena av de två befintliga pumparna för 
uttag av kallvatten och den andra pumpen för uttag av ytvatten. Vardera pump ger 0,33 m3/s, 
enligt uppmätt resultat av flödet. Vid en starttemperatur av vattnet i Flugströmmen på 20 oC, 
sänks temperaturen efter kallvattenuttag till 14 oC, och vid en starttemperatur på 28 oC sänks 
vattnet till 18 oC (se Tabell 6). 

Tabell 7. Resultat över vattenbalansen gjord för odlingen. Beräkning gjord med antagande 
att flödet i odlingen är medelvärdet av de uppmätta in- och utflödena i odlingen. 

T4 T5 T6 Q4 Q5 Q6 
(o C) (o C) (o C) (m3/s) (m3/s) (m3/s) 
20 8 18 0,36 0,07 0,43 
22 8 18 0,36 0,14 0,50 
24 8 18 0,36 0,22 0,58 
26 8 18 0,36 0,29 0,65 
28 8 18 0,36 0,36 0,72 

      

T4 = Temperatur odlingen före kallvattentillförsel, antaget värde 
T5 = Temperatur kallvatten (från pump), enligt uppgift  

T6 = Temperatur odlingen efter kallvatteninförsel, 18oC, önskat värde  
Q4 = Flöde i odlingen, uppmätt medelvärde av in- och utflöde odlingen 
Q5 = Flöde kallvattenpump, beräknat värde     

Q6 = Flöde utlopp odlingen, summan flöde i odlingen (Q4) och kallvattenflöde (Q5) 
 
Resultat över vattenbalansen gjord för odlingsdammarna. Beräkningen är gjord med 
antagandet att flödet i odlingen är ett medelvärde av de uppmätta in- och utflödena. Vid en 
starttemperatur på 20 oC krävs ett kallvattenflöde (temperatur 8 oC) på 0,07 m3/s för att sänka 
temperaturen till 18 oC. Vid en starttemperatur på 28 oC krävs ett kallvattenflöde på 0,36 m3/s 
för att sänka temperaturen (se Tabell 7). 
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10.4 Volymberäkning 
 
Tabell 8. Volymberäkning för kallvatten uttag till Flugströmmen respektive odlingen. 

Temp Q FS n V Qmedel odling n V Qtot V 
(oC) (m3/s) (dagar) (m3) (m3/s) (dagar) (m3) (m3/s) (m3) 
20 0,33 90 2 560 000 0,07 90 560 000 0,40 3 130 000 
22 0,33 90 2 560 000 0,14 90 1 120 000 0,47 3 690 000 
24 0,33 90 2 560 000 0,22 90 1 680 000 0,55 4 250 000 
26 0,33 90 2 560 000 0,29 90 2 240 000 0,62 4 800 000 
28 0,33 90 2 560 000 0,36 90 2 800 000 0,69 5 360 000 

 
Resultat över hur stor mängd kallvatten (temperatur 8 oC) som krävs för att sänka 
temperaturen i Flugströmmen respektive odlingen till optimala 18 oC. Vid en starttemperatur i 
strömmen och odlingen på 20 oC krävs ett kallvattenuttag på 3 130 000 m3, och vid en 
starttemperatur på 28 oC krävs 5 360 000 m3 (se Tabell 8). 
 
10.5 Närsaltsanalyser  
 
Tabell 9. Resultat av närsaltsanalyser. Vattenprover tagna 24 november 2005. 
24 November N-tot NO3-N NH4-N P-tot PO4-P pH Temp 

Provpunkt (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)  (oC) 
1 540 170 56 <5 <5 7,5 3,6 
2 520 200 46 6 <5 7,4 2,0 
3 380 200 37 7 <5 7,6 3,0 
4 870 200 49 11 5 7,5 3,2 
5 770 200 85 24 10 7,5 3,2 
6 630 210 38 8 <5 7,7 1,8 
7y 740 260 20 11 6 7,7 2,0 

 
Tabell 10. Resultat av närsaltsanalyser.  Vattenprover tagna 2 December 2005. 

2 December N-tot NO3-N NH4-N P-tot PO4-P TSS Org.mtrl pH Temp 
Provpunkt (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l) (mg/l) (mg/l)  (oC) 

1 570 230 27 11 <5 1,6 0,2 7,7 3,4 
2 550 230 26 25 7 7,3 5,2 7,7 2,0 
3 570 240 45 9 <5 2,4 1,1 7,5 2,9 
4 570 240 50 15 6 2,6 1,5 7,5 3,2 
5 610 260 48 19 5 3,4 2,0 7,5 3,1 
6 530 160 58 11 <5 5,7 3,0 7,6 1,8 
7y 640 240 28 9 6 0,8 0,3 7,7 2,2 
7b 670 270 24 9 <5 0,9 0,5 7,7 3,9 

 
Resultat av närsaltsanalyser. Vattenproverna tagna den 24 november 2005 visar en måttligt 
förhöjd totalkväve- respektive totalfosforhalt i odlingens utlopp (380 µg/l resp. 7 µg/l) jämfört 
med inloppet (870 och 770 µg/l resp. 24 och 8 µg/l). Även ammoniumkvävet visar en måttlig 
höjning i in- respektive utlopp (37 µg/l jämfört med 49 och 85 µg/l). Övriga närsaltsanalyser 
visar ingen skillnad i odlingens in- och utlopp. Det är ingen skillnad i Flugströmmens in- 
respektive utlopp. Temperaturen ligger runt 3 oC och pH på cirka 7,5 i samtliga provpunkter 
(se Tabell 9).  
 
Vattenproverna tagna den 2 december 2005 visar en måttlig förhöjd totalfosforhalt i odlingens 
utlopp (9 µg/l) jämfört med inloppet (15 och 19 µg/l). För övrigt är det ingen skillnad i 
odlingens in- och utlopp. I Flugströmmen är det en måttlig förhöjning av totalfosfor i utloppet 
(25 µg/l) jämfört med inloppet (11 µg/l). Även TSS och organiskt material visar en 
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förhöjning, 7,3 mg/l och 5,2 mg/l i utloppet mot, 1,6 mg/l och 0,2 mg/l i inloppet. 
Temperaturen ligger runt 3 oC och pH på cirka 7,5 i samtliga provpunkter (se Tabell 10). 
 
10.6 Teoretisk närsaltsbelastning 
 
Tabell 11.  Kvävehalten i Regnbåge. 

V Log V K 
(kg)   (%) 
1,75 0,24 2,16 

 
Kvävehalten i regnbåge med en vikt på 1,75 kg är 2,16 % (se Tabell 11). Enligt 
naturvårdsverket (1994) brukar kvävehalten i regnbåge ligga mellan 2,5 – 3,5 % beroende på 
fiskstorleken.  

Tabell 12. Teoretisk beräkning av kvävebelastning från odlingen. 

P FK CI CR L 
Prod. 
Fisk L 

(ton)   (%) (%) (kg/ säsong) (ton) (kg/ton fisk) 
5 1 7 2,16 242 5 48,4 

Tabell 13. Teoretisk beräkning av fosforbelastning från odlingen. 

P FK CI CR L 
Prod. 
Fisk L 

(ton)   (%) (%) (kg/ säsong) (ton) (kg/ton fisk) 
5 1 0,9 0,4 25 5 5 

 
Resultatet från den teoretiska beräkningen av närsaltsbelastning visar att Harasjömålas 
fiskodling har en närsaltsbelastning på 242 kg kväve/säsong samt 25 kg fosfor/säsong (se 
Tabell 12 och 13). En säsong varar från april till november och under den tiden produceras 5 
ton fisk vilket innebär att 48,4 kg kväve och 5 kg fosfor per ton producerad fisk släpps ut.  (se 
Tabell 12 och 13). 
 
10.7 Flora 
I mynningen från Flugströmmen observerades stora mängder kaveldunsväxter (Typhaceae 
sp.), bladvass (Phragmites australis) samt vattenpest (Elodea canadensis) vilket indikerar 
eutrofiering (se Figur 26). I Tuesjön, vid utloppen från odlingen, växer även där mycket 
bladvass och kaveldun (se Figur 27). 
 

     
Figur 26. Flugströmmens utlopp.   Figur 27. Odlingens utlopp. 
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Flugströmmen rinner genom tät skog, mestadels barrträd. Skuggningen är redan så maximal 
den kan bli (se Figur 28). Eftersom strömmen är konstruerad för flugfiske kan inte mer träd 
planteras intill vattendraget. 
 
Odlingen är ett inhägnat område där väldigt få träd växer. Skuggningen är i det närmaste 
obefintlig (se Figur 29). 
 

          
Figur 28. Skuggning av Flugströmmen.         Figur 29. Skuggning av odlingen. 
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11 Diskussion 
 
11.1 Hypsograf/vattenvolym 
Kartan med djuplinjer och tillhörande hypsograf, som ritades upp efter att ha ekolodat 
Tuesjön är en approximation av verkligheten. För att få en mer exakt djupkarta och hypsograf, 
behöver lodningen göras mer noggrant. Tätare mätningar krävs, speciellt vid branterna, för att 
få mer exakta djuplinjer. Anledningen till att inte fler mätpunkter togs var bland annat att 
ändamålet för ekolodningen var att få en någorlunda uppfattning om hur stor volym vatten 
som låg under tre meters djup i den östra delen av sjön, och då krävs inte några exakta värden 
utan ett överslag duger bra. Den volym som räknades fram med hjälp av hypsografen var 
ungerfär 775 000 m3 vilket motsvarar ca 75 % av Tuesjöns totala volym. 
 
11.2 Flödesmätning 
Vid mätningen av inloppet till Flugströmmen mättes flödet direkt i utloppsrören. Mätningen 
upprepades fem gånger i vardera rör. Ett medelvärde av flödet har beräknats till 0,65 m3/s. 
Som resultaten visar (se bilaga) är det liten variation i de uppmätta flödena. Följaktligen kan 
dessa värden anses som relativt trovärdiga. Enligt uppgift från Karlsson (2005) ska pumparna 
ha kapacitet för 0,5 m3/s vardera. Då är inte uppfodringshöjden på 7 meter medräknad. Med 
hänsyn till detta stämmer vårt värde bra med informationen om vad pumparna ska ge.  
 
Det är stora skillnader i flödet (mätningar gjorda den 24 april 2006) mellan odlingens in- 
respektive utlopp (0,21 respektive 0,51 m3/s). I november, vid ett av de första besöken i 
Harasjömåla, gjordes en förundersökning av flödet. De mätningarna visade också att utflödet 
var ca dubbelt så stort som inflödet. Det visar någon form av trend i flödesförloppet. Detta 
kan till viss del bero på nivåskillnaden mellan de omgivande sjöarna (Mjöldrängen och 
Tuesjön), vilket medför att grundvattnet kan fylla på i odlingen. Odlingsdammarna är inte 
isolerade med något tätt material. Botten och sidorna är täckta med sprängsten och därför kan 
vattnet röra sig fritt. En annan orsak till den stora skillnaden i in- och utflöde, kan vara fel i 
själva flödesmätningen. På grund av att inloppet till odlingen delar upp sig i tre biflöden 
medför det att det är ont om plats att genomföra en flödesmätning på rätt sätt. Där inloppet 
delar sig till den vänstra delen av odlingen rinner vattnet igenom en trumma och där är bara ca 
0,5-0,7 meter att mäta upp tre (helst) tvärsnitt. Även vid utloppet är det svårt att mäta flödet 
korrekt. Vid högra utloppet rinner vattnet ut över ett litet överfall, vilket kan ge fel värden, 
och efter ca en meter är det stängsel. Vänstra utloppet har inget överfall men där är det bara ca 
en halv meter att utföra mätningen på. Dessa fakta har medfört att enbart ett tvärsnitt har 
gjorts på vardera delen av inloppet respektive utloppet i odlingen. 
 
11.3 Vattenbalans 
Eftersom flödena i odlingens inlopp skiljer sig så mycket ifrån utloppen är det svårt att räkna 
fram tillförlitliga värden för hur stor volym kallvatten som krävs för att sänka temperaturen 
tillräckligt i dammarna. Därför har vi tittat på de två olika värdena; inloppets 0,21 m3/s och 
utloppets 0,5 m3/s och tagit fram ett medelvärde av dessa två, 0,36 m3/s, som sedan har 
använts i beräkningen av vattenbalansen. 
 
Inflödet till odlingen kan även regleras med hjälp av luckor i biflödet som går vid sidan av 
odlingsdammarna. På så sätt kan mer av det solvärmda vattnet från Mjöldrängen ledas förbi 
dammarna och kallvattenmängden in kan ökas. Då krävs emellertid fler flödesmätningar och 
mer beräkningar för att ta reda på hur mycket mer kallvatten som behövs 
Vid vattenbalansen gjord för Flugströmmen antar vi att den ena befintliga pumpen ska 
användas för uttag av kallvatten. Detta räcker för att sänka temperaturen i Flugströmmen till 
en lämplig nivå. 
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11.4 Kallvattenuttaget 
När vattentemperaturen i Harasjömålas odlingsdammar överstiger 18oC (mitten av maj till 
mitten av augusti) startar pumpen som tar kallvatten från ”djuphålan” i Tuesjön. Vattnet 
pumpas upp med 50 l/s och tas från 9 meters djup, för att kyla ner vattnet i dammarna. Enligt 
Karlsson (2006) håller det upp-pumpade vattnet en konstant temperatur på 8oC, 
temperaturmätningar av vattnet görs regelbundet. Den upptagna volymen under säsongen är 
ca 390 000 m3, vilket medför en omsättning av hela Tuesjön på 0,4 gånger under perioden. 
Trots det stora uttaget bibehåller alltså det upp-pumpade vattnet en konstant temperatur under 
hela sommarperioden. Troligtvis beror detta på att grundvatten strömmar in i ”djuphålan” och 
ersätter en del av det upp-pumpade vattnet, och vattnet i ”djuphålan” förblir kallt. 
 
Enligt våra beräkningar, som bygger på många antaganden, blir volymen vatten som krävs för 
att kyla både flugströmmen och dammarna under perioden mitten av maj till mitten av 
augusti, i lägsta fall 3 130 000 m3 (starttemperatur på vattnet; 20oC) och i extremfall 
5 360 000 m3 (starttemperatur på vattnet; 28oC). Detta medför en omsättning av Tuesjön på ca 
3,1 respektive 5,4 gånger. Detta är en mycket stor ökning av kallvattenuttaget från Tuesjön. 
Vi kan inte säga vad som kommer att ske med temperaturen i sjön vid ett så stort uttag, 
eftersom vi inte vet hur stort grundvatteninflödet till Tuesjön är. Då stora mängder av 
kallvattnet tas ut och istället ersätts med det varmare recirkulerade vattnet från fiskodlingen, 
så sänks troligtvis nivån som språngskiktet ligger på. Vi har dock inte gjort några 
undersökningar om dessa antaganden är korrekta. Fortsatta undersökningar under sommartid, 
där temperaturerna i de olika vattendjupen mäts och vid olika stora uttag kallvatten både till 
Flugströmmen och odlingsdammarna, kanske skulle klargöra saken.   
Fiskarna i Tuesjön påverkas inte direkt av att vattentemperaturen i sjön skulle höjas på grund 
av det stora kallvattenuttaget. Samtliga fiskar, gädda, abborre, karpfiskar samt ål, är både 
varmvattenfiskar samt toleranta fiskar. Däremot medför temperaturhöjningen en ökad 
eutrofiering, samt att syrehalten minskar vid högre temperaturer, vilket medför att fiskarna får 
en sämre livsmiljö. 
 
Tillstånd för kallvattenuttag från Tuesjön behövs ej enligt Miljöbalken om följande paragrafer 
är uppfyllda. 
Enligt Miljöbalken 11 kapitlet 11 §: ”Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för utförande 
av anläggningar för odling av fisk, musslor eller kräftdjur…”, och 11 kapitlet 12 §:  
”Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena”(Rättsnätet 2006).    
 
Dessutom bör kapitel 11 § 8 beaktas: ”Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan 
skada fisket är skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga 
anordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för ändamålet 
samt iaktta de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund av verksamheten kan behövas 
till skydd för fisket i det vatten som berörs av vattenverksamheten eller i angränsande 
vattenområde” (Rättsnätet 2006). 
 
11.5 Förslag till åtgärder för att sänka temperaturen 
För att sänka temperaturen i odlingsdammarna måste mängden kallvatten som pumpas in 
ökas. Den pump som används idag har en kapacitet på 50 l/s. Detta räcker inte för att sänka 
temperaturen tillräckligt i dammarna. Med våra uppmätta flöden och med 
”extremttemperaturer” på 26-28oC krävs det, enligt våra beräkningar (då ett medelvärde av in-
och utflödet i odlingen har använts), ca 360 l/s för att få ner temperaturen till 18oC. Ett 
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alternativ kan vara att ”dra ner på” inflödet till odlingen genom att strypa flödet med hjälp av 
”luckor” för inloppet och istället leda en större del av vattnet via biflödet förbi odlingen. För 
detta krävs dock mer beräkningar för att hitta en jämvikt om hur mycket vatten som ska ledas 
bort och hur mycket som ska pumpas upp från Tuesjön. En mer detaljerad studie behöver 
också göras av Tuesjön för att utröna de ekologiska konsekvenserna av ett ökat vattenuttag. 
 
För att förhindra att temperaturen i odlingsdammarna höjs ytterligare kan man skugga 
odlingen för att förhindra solinstrålning. Skugga med träd är dock inte en bra lösning här 
eftersom de skulle vara i vägen vid arbetet som sker dagligen i odlingen. I stället kan 
skuggning lösas med någon form av ”soltak”, t ex markiser som kan fällas in och ut. Det finns 
många olika alternativ på marknaden. Ett exempel är en markis på ställning med motordrivna 
dukar (se Figur 30).  
 

 
Figur 30. Markis med hel, motordriven duk (Nimex 2006). 
 
Ett alternativ är att flytta hela odlingen till en annan plats där inloppsvatten tas från en annan 
”kallare” sjö. Inloppsvattnet till odlingen kommer idag ifrån sjön Mjöldrängen som är en 
relativt grund sjö med stor yta. Detta leder till att vattnet i Mjöldrängen sommartid blir varmt 
och vidare att vattnet i odlingen då också blir väldigt varmt.  

Ytterligare ett alternativ för att sänka temperaturen kan vara att fördjupa dammarna för att 
därmed få större vattenvolym. Vilket innebär att det tar längre tid att värma upp vattenmassan 
på sommaren, och därmed erhålles lägre temperatur i odlingen. Detta har vi dock inte gjort 
några beräkningar på. 
 
Flugströmmen har också för varmt vatten sommartid. Även här ligger temperaturen vid 
extrema förhållanden på 26-28o. För att få ner vattentemperaturen till 18o också här, kan kallt 
bottenvatten tas ifrån Tuesjön. Om den ena av de pumpar som idag tar ytvatten till strömmen 
istället pumpar kallvatten, kan temperaturen jämnas ut. Beräkningar visar att temperaturen då 
skulle hamna på 18oC (starttemperatur 28oC). 
 
11.6 Närsaltsanalys 
Provresultaten visar lägre värden än vad vi hade väntat oss och det beror antagligen på att 
tiden för provtagning inte är optimal. Vattenproverna togs i november och december då 
fiskbeståndet i dammarna är som lägst. Fiskarna matas även betydligt mindre när 
vattentemperaturen är låg. Detta betyder att fisken inte utsöndrar lika stora mängder kväve 
och fosfor samt att den mindre mängd foder fiskarna får blir uppäten. Vår och sommar när 
fiskarna utfodras med större mängd foder äts inte allt upp. Foderrester, tillsammans med 
större mängd fekalier, sedimenterar. Kväve och fosfor frigörs, och följer med ut i 
utloppsvattnet. 
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Totalkvävehalterna i våra resultat (se Tabell 9 och 10) ligger inom intervallet ”måttligt höga 
halter” (se Tabell 1), men de värdena gäller för prover tagna under perioden maj-oktober och 
där augusti, som är den månad när närsaltshalterna är som högst, redovisas för sig. Eftersom 
det inte finns några riktlinjer för fiskodlingar och regler för när och hur ofta vattenprovtagning 
ska ske, har vi inte hittat värden från någon annan odling att jämföra med. Värdena i 
provpunkt 4 och 5 (utloppen från odlingen) är något högre än i de andra punkterna (i 
november) och det beror nog på att dammar 5 och 6 då innehöll mer fisk än de andra. Värdet i 
vår ”referenspunkt” i Tuesjön ligger på ungefär samma halt som resten av provpunkterna 
vilket gör att det inte går att jämföra värdena på ett riktigt sätt. Vid jämförelse med värdena 
från Raslången (se Tabell 14) ligger ”våra” värden lägre än de tagna i Raslången i april. 
Värdena från Raslången för augusti ligger inom intervallet ”hög halt” (se Tabell 2). Även 
prover tagna vid andra mätstationer inom avrinningsområdet visar höga halter totalkväve, och 
även nitrat på vissa ställen. Det betyder att de halter våra resultat visar inte är onormala för 
området (se Bilaga 2). 
 
De låga halterna av nitrat och ammonium (se Tabell 9 och 10) som uppmättes i vår 
undersökning, är inte skadliga för fisken. Vid pH över 7 och höga temperaturer kan andelen 
ammoniak öka och det är den formen som kan vara direkt giftig för fisken. Provtagningen bör 
därför göras på sommaren. För att få en bättre bedömning krävs fler provtagningar både för 
totalkväve, nitrat och ammonium.  
 
Totalfosforhalterna (se Tabell 9 och 10) ligger i de flesta punkter på låga eller måttligt höga 
halter (se Tabell 1). Fosforhalten i provpunkt 5 (höger utlopp odlingen) är däremot högre än i 
de andra punkterna och detta förklaras med att dammar 5 respektive 6 innehöll vid 
provtillfället mer fisk än de andra dammarna. I månadsskiftet november-december utfördes en 
ganska omfattande rensning av sediment och växter i Flugströmmen. Det kan förklara att 
fosforhalten i provpunkt 2 (utlopp strömmen) har stigit ganska mycket från november till 
december. Proven från Raslången visar inga höga halter, varken i april eller i augusti, det 
tyder på att fiskodlingen släpper ut en viss mängd fosfor till Tuesjön (ifrån fiskens 
exkrementer och foderrester) och att Flugströmmen antagligen också påverkades av tillflödet 
från Björnagylet. Nu när det tillflödet är strypt blir det förhoppningsvis mindre 
näringsbelastning till flugströmmens mynning. 
 
Halterna av TSS och organiskt material (se Tabell 9 och 10) är så pass låga att de inte utgör 
något problem för det akvatiska livet. Vidare undersökningar krävs dock under sommartid, då 
mängden TSS kan vara större.  
 
Det går inte att göra en massbalans på kväve och fosfor för att undersöka hur stor mängd 
odlingen släpper ut per säsong, alternativt per ton producerad fisk. Förutom att proverna togs 
enbart vid två tillfällen och vid ”fel” säsong, mättes aldrig flödet i in- och utloppen till 
odlingen i samband med att vattenprover togs. Detta på grund av att flygeln inte fungerade 
som den skulle vid tidpunkterna för vattenprovtagningarna, och att använda apelsinmetoden 
inte var möjligt i odlingen på grund av dess utformning. Därför kommer istället de värden 
som erhållits vid den teoretiska närsaltsbelastningen att användas vid jämförelse med 
riktvärden.  
Fortsatta studier krävs för att avgöra om och i så fall hur mycket näringsämnen odlingen 
släpper ut till Tuesjön och hur mycket det påverkar Flugströmmen. 
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Tabell 14. Resultat från mätstation 6; Raslången från Skräbeåns recipientkontroll. 
(Länsstyrelsen Blekinge Län 2006). 
  Ntot NO3-N Ptot PO4-P pH Temp 
Darum (µg/l) (µg/l) (µg/l) (µg/l)   (oC) 
020410 930 400 16 <5 6,9 5,8
020826 740 170 9 <5 7,2 22,7
 
11.7 Teoretisk närsaltbelastning 
Det finns inte några exakta värden på hur mycket närsalter som får släppas ut från 
fiskodlingar utan som riktlinje är att verksamheten ska skötas så minsta möjliga 
miljöpåverkan uppstår. Då Harasjömåla saknar värden på hur mycket de får släppa ut från 
odlingen, samt att kraven inte är enhetliga för olika fiskodlingar, är det svårt att bedöma deras 
näringsbelastning från fiskodlingen. Man kan dock göra en jämförelse med de riktvärden som 
Naturvårdsverket har presenterat i allmänna råd 93:10 (1993) gällande utsläppskrav för 
fiskodlingar. Där står att närsaltsbelastningen får uppgå till 8 kg fosfor och 55 kg kväve per 
odlad ton fisk och år. Harasjömålas närsaltsbelastning är 5 kg fosfor och 48 kg kväve per 
odlad ton fisk och år, vilket innebär att de klarar utsläppskraven med god marginal. En 
jämförelse kan även göras med de värden som Jonson och Alanärä (2000) presenterat efter en 
studie av 98 fiskodlingar i Sverige. Studien visade att näringsbelastningen för svenska 
fiskodlingar var i genomsnitt 8,2 kg fosfor och 64,7 kg kväve per ton producerad fisk och år, 
för samtliga odlingar. Harasjömålas värden ligger under dessa värden.  
 
En jämförelse med Naturvårdsverkets riktvärden (1993) för foder och foderkoefficient: 
Harasjömålas totala foderkoefficient ligger på 1,0, vilket ligger under riktvärdet på 1,2. 
Fodret som Harasjömåla använder har en fosforhalt på 0.90 % av TS, kvävehalt på 7 % av TS 
och en omsättningsbar energi på 20,1 MJ/kg TS. Riktvärdena är: fosforhalt 1 % av TS, 
kvävehalt 8 % av TS samt en omsättningsbar energi på 17 MJ/kg TS. Fodret klarar inte kravet 
på omsättningsbar energi, men däremot kraven för kväve och fosfor innehåll. 
 
Den maximala fisktätheten bör maximalt uppgå till 25 kg fisk/m3 enligt Naturvårdsverkets 
(1993) riktlinjer. Detta för att en större fisktäthet påverkar miljösituationen. Vid för täta 
bestånd ökar risken för sjukdomsutbrott och till följd därav sämre foderutnyttjande. 
Harasjömålas fisktäthet i odlingsdammarna ligger på 22 kg/m3 när det är som mest fisk i 
dammarna. 
 
Sammantaget kan man säga att Harasjömåla till större del uppfyller de riktlinjer som 
Naturvårdsverket satt som utsläppskrav för fiskodlingar mycket bra. Att värdena för 
näringsbelastningen av kväve och fosfor ligger under riktvärdena med god marginal, beror 
troligtvis både på att foderkoefficienten är så låg, vilket medför att det inte blir så mycket spill 
ut i odlingen samt att fodret håller hög kvalité med låga kväve- och fosforhalter. Fisktätheten 
ligger även under riktvärdet. 
 
11.8 Förslag till åtgärder för att minska närsaltbelastningen 
Den teoretiska beräkningen av närsaltsbelastningen visar att Harasjömålas utsläpp av närsalter 
ligger under värdena, både riktvärdena från Naturvårdsverket, samt den genomsnittliga 
mängden utsläpp av närsalter i Sveriges fiskodlingar. Trots de låga halter näringsämnen som 
Harasjömåla släpper ut, bör man ändå fundera på att rena vattnet från odlingen innan det går 
ut i recipienten. En viss eutrofiering har noterats i utloppet både från odlingen och i 
Flugströmmen. 
Nedan följer några förslag på olika reningstekniker. 
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Att använda sedimentationsdammar/våtmarker i anslutning till odlingens utlopp är en lösning. 
Källefalls fiskeodling i Hökenäs (Jönköpings län) är en av landets äldsta odlingsanläggningar. 
Produktionen omfattar ca 34 ton regnbåge och 1 ton bäckröding/öring (Källefall 2006). För att 
undersöka hur de har löst vattenreningen från deras odling, tog vi kontakt med Per Karlsson, 
odlingsansvarig på Källefall. De har löst reningen med hjälp av två stycken våtmarker/ 
sedimentationsdammar, vardera 10 m breda och 140 m långa, där framför allt utsläppen av 
fosfor och kväve reduceras. De anser att denna teknik fungerar mycket bra. Men eftersom var 
odling har olika förutsättningar och specifika problem, är vart fall unikt och man bör 
undersöka fler är en reningsteknik (Karlsson 2005). Där Harasjömålas odling ligger för 
närvarande finns det ingen plats till detta, utan följaktligen behöver hela odlingen flyttas till 
en bättre plats.  
 
Olika typer av filter är en teknik som visat sig ge goda reningsreultat för landbaserad 
fiskodling. Två exempel på filterteknik är trumfilter (se Figur 31) och triangelfilter (se Figur 
32). Filtertekniken är uppbyggd av silduk utformad för hög flödeskapacitet. Förorenat vatten 
filtreras genom duken och avskiljt material transporteras till slamlager. Fördelen med 
filterteknik är att filtret är tåligt mot slammets konsistens. Dessutom är 
sedimentationsegenskaperna och flödesvariationerna inte avgörande för filtrets prestanda 
(Naturvårdsverket 1993). 
 

 
 
Figur 31. Trumfilter (Naturvårdsverket 1993).                 Figur 32. Triangelfilter (Naturvårdsverket 1993). 
 
12 Slutsats 
För att sänka vattentemperaturen i odlingsdammarna och Flugströmmen är ett förslag att öka 
kallvattenuttaget från Tuesjön. Detta medför emellertid att vid extremförhållanden 
(vattentemperatur på 28 oC) skulle kallvattenuttaget uppgå till 5 360 000 m3, vilket innebär en 
omsättning av Tuesjön på 5,4 gånger under sommarperioden. För att undersöka hur detta 
kommer att påverka Tuesjön, och dess akvatiska liv, krävs vidare undersökningar. Ett annat 
alternativ är att flytta hela odlingen till en annan plats där inloppsvatten tas från en annan 
”kallare” sjö. Ett tredje alternativ/komplement till tidigare förslag, är att skugga odlingen med 
markiser. Med sänkt vattentemperatur i strömmen och odlingen kommer den inplanterade 
regnbågen att må bättre, och bli motståndskraftigare mot parasiter och svampangrepp. 
 
En viss eutrofiering har noterats i utloppet både från odlingen och i Flugströmmen, i form av 
tillväxt av bladvass och kaveldun. Vattenanalyserna från odlingen och strömmen visade 
emellrtid inga onormala värden för området. Proverna har dock tagits under vinterhalvåret då 
fiskbeståndet har varit lågt. Den teoretiska beräkningen visar att närsaltsbelastningen ut från 
odlingen ligger under Naturvårdsverkets riktvärden för både totalfosfor och totalkväve. 
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Trots de låga halter näringsämnen som Harasjömåla släpper ut, bör man ändå fundera på att 
rena vattnet från odlingen innan det går ut i recipienten. Ett förslag är 
sedimentaionsdammar/våtmarker. Där Harasjömålas odling ligger för närvarande finns det 
ingen plats till detta, utan följaktligen behöver hela odlingen flyttas till en bättre plats. Olika 
typer av filter, till exempel trumfilter och triangelfilter, kan vara ett alternativ för rening av 
utloppsvattnet. 
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14 Bilagor 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Flödesmätning, provpunkt 1, Apelsinmetoden 
Bilaga 2 Flödesmätning, provpunkt 2, Apelsinmetoden 
Bilaga 3 Flödesmätning, provpunkt 6, Apelsinmetoden 
Bilaga 4 Flödesmätning, provpunkt 1, Flygelmetoden 
Bilaga 5 Flödesmätning, provpunkt 2, Flygelmetoden 
Bilaga 6 Flödesmätning, provpunkt 3, Flygelmetoden  
Bilaga 7 Flödesmätning, provpunkt 4, Flygelmetoden 
 
 



  Bilaga 1 

Flugströmmen inlopp, provpunkt 1 Tvärsektion 1    
Apelsinmetoden       
2005-11-25       
        

Bredd Djup Djupmedel Area  Area total    
(m) (m) (m) (m2) (m2)    
0,0 0,41         
0,2 0,42 0,42 0,08      
0,4 0,41 0,42 0,08      
0,6 0,23 0,32 0,06      
0,8 0,55 0,39 0,08      
1,0 0,60 0,58 0,12      
1,2 0,95 0,78 0,16      
1,4 1,00 0,98 0,20      
1,6 1,00 1,00 0,20      
1,8 1,01 1,01 0,20      
2,0 1,12 1,07 0,21      
2,2 1,11 1,12 0,22      
2,4 1,13 1,12 0,22      
2,6 1,16 1,15 0,23      
2,8 1,20 1,18 0,24      
3,0 1,18 1,19 0,24      
3,2 1,14 1,16 0,23      
3,4 1,13 1,14 0,23      
3,6 1,10 1,12 0,22      
3,8 1,08 1,09 0,22      
4,0 1,07 1,08 0,22      
4,2 1,05 1,06 0,21      
4,4 1,05 1,05 0,21      
4,6 1,06 1,06 0,21      
4,8 1,05 1,06 0,21      
5,0 1,10 1,08 0,22      
5,2 1,07 1,09 0,22      
5,4 1,00 1,04 0,21      
5,6 0,99 1,00 0,20      
5,8 0,89 0,94 0,19      
6,0 0,79 0,84 0,17      
6,2 0,65 0,72 0,14      
6,4 0,56 0,61 0,12      
6,6 0,52 0,54 0,11      
6,8 0,35 0,44 0,09      
7,0 0,33 0,34 0,07      
7,2 0,28 0,31 0,06      
7,4 0,20 0,24 0,05 6,33    

        
        
        
        
        
 



  Bilaga 1 

 
Flugströmmen inlopp, provpunkt 1 Tvärsektion 2    
Apelsinmetoden       
2005-11-25       
        

Bredd Djup Djupmedel Area  Area total    
(m) (m) (m) (m2) (m2)    
0,0 0,22         
0,2 0,51 0,37 0,07      
0,4 0,41 0,46 0,09      
0,6 0,47 0,44 0,09      
0,8 0,78 0,63 0,13      
1,0 1,00 0,89 0,18      
1,2 0,81 0,91 0,18      
1,4 0,78 0,80 0,16      
1,6 1,07 0,93 0,19      
1,8 1,10 1,09 0,22      
2,0 1,19 1,15 0,23      
2,2 1,26 1,23 0,25      
2,4 1,26 1,26 0,25      
2,6 1,23 1,25 0,25      
2,8 1,22 1,23 0,25      
3,0 1,22 1,22 0,24      
3,2 1,22 1,22 0,24      
3,4 1,22 1,22 0,24      
3,6 1,22 1,22 0,24      
3,8 1,21 1,22 0,24      
4,0 1,05 1,13 0,23      
4,2 1,03 1,04 0,21      
4,4 1,00 1,02 0,20      
4,6 0,92 0,96 0,19      
4,8 0,85 0,89 0,18      
5,0 0,80 0,83 0,17      
5,2 0,72 0,76 0,15      
5,4 0,58 0,65 0,13      
5,6 0,55 0,57 0,11      
5,8 0,40 0,48 0,10      
6,0 0,23 0,32 0,06      
6,2 0,30 0,27 0,05 5,51    

        
        
        
        
        
        
        
  



  Bilaga 1 

 
Flugströmmen inlopp, provpunkt 1 Tvärsektion 3    
Apelsinmetoden       
2005-11-25       
        

Bredd Djup Djupmedel Area  Area total    
(m) (m) (m) (m2) (m2)    
0,0 0,27         
0,2 0,56 0,42 0,08      
0,4 0,64 0,60 0,12      
0,6 0,73 0,69 0,14      
0,8 0,80 0,77 0,15      
1,0 0,80 0,80 0,16      
1,2 0,91 0,86 0,17      
1,4 0,96 0,94 0,19      
1,6 1,04 1,00 0,20      
1,8 1,09 1,07 0,21      
2,0 1,09 1,09 0,22      
2,2 1,11 1,10 0,22      
2,4 1,10 1,11 0,22      
2,6 1,09 1,10 0,22      
2,8 1,07 1,08 0,22      
3,0 1,07 1,07 0,21      
3,2 1,06 1,07 0,21      
3,4 1,06 1,06 0,21      
3,6 1,06 1,06 0,21      
3,8 1,06 1,06 0,21      
4,0 1,06 1,06 0,21      
4,2 0,96 1,01 0,20      
4,4 0,94 0,95 0,19      
4,6 0,85 0,90 0,18      
4,8 0,86 0,86 0,17      
5,0 0,80 0,83 0,17      
5,2 0,72 0,76 0,15      
5,4 0,70 0,71 0,14      
5,6 0,32 0,51 0,10 5,10    

        
        
        
        

Längd Tid Tidmedel korrektions- Areamedel Hastighet Volym  Flöde 
(m) (s) (s) faktor (m2) (m/s) (m3) (m3/s) 
13 91           
13 95           
13 89 92 0,7 5,6 0,10 73,4 0,56 

        
        
        
        
  
 



  Bilaga 2 

 
Flugströmmen utlopp, provpunkt 2 Tvärsektion 1     
Apelsinmetoden        
2005-11-25        
         

Bredd Djup Djupmedel Area Area total     
(m) (m) (m) (m2) (m2)     
0,0 0,20          
0,2 0,24 0,22 0,04       
0,4 0,40 0,32 0,06       
0,6 0,43 0,42 0,08       
0,8 0,46 0,45 0,09       
1,0 0,48 0,47 0,09       
1,2 0,54 0,51 0,10       
1,4 0,57 0,56 0,11       
1,6 0,60 0,59 0,12       
1,8 0,63 0,62 0,12       
2,0 0,64 0,64 0,13       
2,2 0,67 0,66 0,13       
2,4 0,63 0,65 0,13       
2,6 0,55 0,59 0,12       
2,8 0,54 0,55 0,11       
3,0 0,58 0,56 0,11       
3,2 0,62 0,60 0,12       
3,4 0,60 0,61 0,12       
3,6 0,60 0,60 0,12       
3,8 0,57 0,59 0,12       
4,0 0,60 0,59 0,12       
4,2 0,58 0,59 0,12       
4,4 0,55 0,57 0,11       
4,6 0,57 0,56 0,11       
4,8 0,61 0,59 0,12       
5,0 0,63 0,62 0,12       
5,2 0,65 0,64 0,13       
5,4 0,68 0,67 0,13       
5,6 0,61 0,65 0,13       
5,8 0,56 0,59 0,12       
6,0 0,51 0,54 0,11       
6,2 0,40 0,46 0,09       
6,4 0,14 0,27 0,05 3,5     

         
         
         
         
         
         
 



  Bilaga 2 

 
Flugströmmen utlopp, provpunkt 2 Tvärsektion 2 
Apelsinmetoden    
2005-11-25    
     

Bredd Djup Djupmedel Area Area total 
(m) (m) (m) (m2) (m2) 

0,0 0,05       
0,2 0,04 0,05 0,01   
0,4 0,09 0,07 0,01   
0,6 0,19 0,14 0,03   
0,8 0,20 0,20 0,04   
1,0 0,23 0,22 0,04   
1,2 0,24 0,24 0,05   
1,4 0,31 0,28 0,06   
1,6 0,28 0,30 0,06   
1,8 0,40 0,34 0,07   
2,0 0,40 0,40 0,08   
2,2 0,42 0,41 0,08   
2,4 0,47 0,45 0,09   
2,6 0,42 0,45 0,09   
2,8 0,40 0,41 0,08   
3,0 0,41 0,41 0,08   
3,2 0,44 0,43 0,09   
3,4 0,47 0,46 0,09   
3,6 0,47 0,47 0,09   
3,8 0,45 0,46 0,09   
4,0 0,47 0,46 0,09   
4,2 0,47 0,47 0,09   
4,4 0,48 0,48 0,10   
4,6 0,52 0,50 0,10   
4,8 0,66 0,59 0,12   
5,0 0,66 0,66 0,13   
5,2 0,70 0,68 0,14   
5,4 0,79 0,75 0,15   
5,6 0,79 0,79 0,16   
5,8 0,76 0,78 0,16   
6,0 0,76 0,76 0,15   
6,2 0,74 0,75 0,15   
6,4 0,72 0,73 0,15   
6,6 0,67 0,70 0,14   
6,8 0,64 0,66 0,13   
7,0 0,58 0,61 0,12   
7,2 0,57 0,58 0,12   
7,4 0,60 0,59 0,12   
7,6 0,60 0,60 0,12   
7,8 0,60 0,60 0,12   
8,0 0,50 0,55 0,11   
8,2 0,52 0,51 0,10   
8,4 0,38 0,45 0,09   

  



  Bilaga 2 

 
Bredd Djup Djupmedel Area  Area total 

(m) (m) (m) (m2) (m2) 
8,6 0,53 0,46 0,09   
8,8 0,50 0,52 0,10   
9,0 0,46 0,48 0,10   
9,2 0,38 0,42 0,08   
9,4 0,21 0,30 0,06   
9,6 0,24 0,23 0,05   
9,8 0,30 0,27 0,05   

10,0 0,20 0,25 0,05   
10,2 0,12 0,16 0,03 4,7

 



  Bilaga 2 

 
Flugströmmen utlopp, provpunkt 2 Tvärsektion 3 
Apelsinmetoden    
2005-11-25    
     

Bredd Djup Djupmedel Area Area total 
(m) (m) (m) (m2) (m2) 

0,0 0,05       
0,2 0,13 0,09 0,02   
0,4 0,13 0,13 0,03   
0,6 0,20 0,17 0,03   
0,8 0,20 0,20 0,04   
1,0 0,27 0,24 0,05   
1,2 0,30 0,29 0,06   
1,4 0,28 0,29 0,06   
1,6 0,29 0,29 0,06   
1,8 0,29 0,29 0,06   
2,0 0,26 0,28 0,06   
2,2 0,36 0,31 0,06   
2,4 0,38 0,37 0,07   
2,6 0,43 0,41 0,08   
2,8 0,41 0,42 0,08   
3,0 0,44 0,43 0,09   
3,2 0,45 0,45 0,09   
3,4 0,45 0,45 0,09   
3,6 0,48 0,47 0,09   
3,8 0,46 0,47 0,09   
4,0 0,49 0,48 0,10   
4,2 0,43 0,46 0,09   
4,4 0,47 0,45 0,09   
4,6 0,52 0,50 0,10   
4,8 0,54 0,53 0,11   
5,0 0,54 0,54 0,11   
5,2 0,63 0,59 0,12   
5,4 0,65 0,64 0,13   
5,6 0,72 0,69 0,14   
5,8 0,73 0,73 0,15   
6,0 0,69 0,71 0,14   
6,2 0,68 0,69 0,14   
6,4 0,68 0,68 0,14   
6,6 0,65 0,67 0,13   
6,8 0,60 0,63 0,13   
7,0 0,62 0,61 0,12   
7,2 0,60 0,61 0,12   
7,4 0,59 0,60 0,12   
7,6 0,54 0,57 0,11   
7,8 0,48 0,51 0,10   
8,0 0,57 0,53 0,11   

  



  Bilaga 2 

 
Bredd Djup Djupmedel Area  Area total    

(m) (m) (m) (m2) (m2)    
8,2 0,56 0,57 0,11      
8,4 0,41 0,49 0,10      
8,6 0,42 0,42 0,08      
8,8 0,14 0,28 0,06      
9,0 0,21 0,18 0,04      
9,2 0,20 0,21 0,04      
9,4 0,20 0,20 0,04      
9,6 0,08 0,14 0,03      
9,8 0,03 0,06 0,01      

10,0 0,03 0,03 0,01 4,2    
 
 
 
        
Längd Tid Tidmedel korrektions- Areamedel Hastighet Volym  Flöde 

(m) (s) (s) faktor (m2) (m/s) (m3) (m3/s) 
16 61           
16 54           
16 65 60 0,7 4,1 0,19 65,9 0,77 

  
 



  Bilaga 3 

 
Flugströmmen biflöde, provpunkt 6 Tvärsektion 1    
Apelsinmetoden       
2005-11-25       
        

Bredd Djup Djupmedel Area  Area total    
(m) (m) (m) (m2) (m2)    
0,0 0,26         
0,2 0,42 0,34 0,07      
0,4 0,50 0,46 0,09      
0,6 0,55 0,53 0,11      
0,8 0,59 0,57 0,11      
1,0 0,65 0,62 0,12      
1,2 0,67 0,66 0,13      
1,4 0,70 0,69 0,14      
1,6 0,60 0,65 0,26      
1,8 0,54 0,51 0,20      
2,0 0,47 0,51 0,20      
2,2 0,49 0,48 0,10      
2,4 0,30 0,40 0,08      
2,6 0,05 0,18 0,04      
2,8 0,07 0,06 0,01 1,66    

        
        
Flugströmmen biflöde, provpunkt 6 Tvärsektion 2    
Apelsinmetoden       
2005-11-25       
        

Bredd Djup Djupmedel Area  Area total    
(m) (m) (m) (m2) (m2)    
0,0 0,2         
0,2 0,29 0,25 0,05      
0,4 0,42 0,36 0,07      
0,6 0,6 0,51 0,10      
0,8 0,75 0,68 0,14      
1,0 0,8 0,78 0,16      
1,2 0,8 0,80 0,16      
1,4 0,84 0,82 0,16      
1,6 0,75 0,80 0,16      
1,8 0,59 0,67 0,13      
2,0 0,39 0,49 0,10      
2,2 0,27 0,33 0,07      
2,4 0,15 0,21 0,04 1,34    

        
        

Längd Tid Tidmedel korrektions- Areamedel Hastighet Volym  Flöde 
(m) (s) (s) faktor (m2) (m/s) (m3) (m3/s) 
7,6 32           
7,6 33           
7,6 34 33 0,7 1,5 0,16 11,4 0,24 

        
        



  Bilaga 3 

 



  Bilaga 4 

 
Flugströmmen inlopp, provpunkt 1 Innerdiameter = 0,4 m  
Flygelmetoden        
2006-04-24       
        
Höger rör        

mätdjup tid varv r area n=r/t v  Q Qmedel 
(m) (s) (antal) (m2) (varv/min) (m/s) (m3/s) (m3/s) 

0,20 30 295 0,076 9,83 2,73 0,207   
0,20 30 291 0,076 9,70 2,69 0,205   
0,20 60 590 0,076 9,83 2,73 0,207   

           0,207
0,05 30 304 0,0249 10,13 2,81 0,070   
0,05 30 310 0,0249 10,33 2,86 0,071   
0,05 30 305 0,0249 10,17 2,82 0,070   

           0,070
0,30 30 219 0,0249 7,30 2,06 0,051   
0,30 30 219 0,0249 7,30 2,06 0,051   
0,30 30 222 0,0249 7,40 2,09 0,052   

              0,051
        
      Qtot 0,328
Vänster rör        

mätdjup tid varv r area n=r/t v  Q Qmedel 
(m) (s) (antal) (m2) (varv/min) (m/s) (m3/s) (m3/s) 

0,20 30 271 0,076 9,03 2,52 0,191   
0,20 30 300 0,076 10,00 2,77 0,211   
0,20 30 294 0,076 9,80 2,72 0,207   
0,20 60 564 0,076 9,40 2,61 0,199   
0,20 60 576 0,076 9,60 2,67 0,203   

           0,202
0,05 30 297 0,0249 9,90 2,75 0,068   
0,05 30 308 0,0249 10,27 2,84 0,071   
0,05 30 296 0,0249 9,87 2,74 0,068   

           0,069
0,30 30 215 0,0249 7,17 2,02 0,050   
0,30 30 217 0,0249 7,23 2,04 0,051   
0,30 30 213 0,0249 7,10 2,01 0,050   

              0,050
        
      Qtot 0,322
7,76=<n=<9,62 v=0,2645*n+0,128      
propeller: 1-8-135429          
diameter: 80 mm          
        
        

      Q inlopp FS 0,65
 



  Bilaga 5 

Flugströmmen utlopp, provpunkt 2 Tvärsektion 1      
Flygelmetoden         

2006-04-24     t=60s    
          

Bredd Djup Djupmedel Area mätdjup r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)          

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 
0,0 0,29          0     
0,1 0,39 0,34 0,034 0,16 7 0,12 0,09 0,04 0,0015
0,1 0,39    0,16 7 0,12 0,09     
0,2 0,40 0,40 0,081        0,10 0,0085
0,3 0,42     0,17 12 0,20 0,12     
0,3 0,42     0,17 12 0,20 0,12     
0,4 0,42 0,44 0,088        0,13 0,011
0,5 0,48     0,19 15 0,25 0,13     
0,5 0,48    0,19 15 0,25 0,13     
0,6 0,48               
0,7 0,48 0,49 0,146        0,14 0,021
0,8 0,51     0,2 18 0,30 0,16     
0,8 0,51    0,2 18 0,30 0,16     
0,9 0,58 0,56 0,11        0,18 0,020
1,0 0,58     0,23 23 0,38 0,20     
1,0 0,58    0,23 23 0,38 0,20     
1,1 0,55 0,57 0,11        0,20 0,022
1,2 0,57     0,23 23 0,38 0,20     
1,2 0,57    0,23 23 0,38 0,20     
1,3 0,63 0,63 0,13        0,20 0,025
1,4 0,69     0,28 23 0,38 0,20     
1,4 0,69    0,28 23 0,38 0,20     
1,5 0,70 0,70 0,10        0,20 0,020
1,6 0,70     0,28 24 0,40 0,20     
1,6 0,70    0,28 24,00 0,40 0,20     
1,7 0,72 0,72 0,14        0,21 0,031
1,8 0,73     0,29 27 0,45 0,23     
1,8 0,73    0,29 27 0,45 0,23     
1,9 0,70 0,73 0,15       0,23 0,034
2,0 0,75     0,30 28 0,47 0,24     
2,0 0,75    0,30 28 0,47 0,24     
2,1 0,69 0,73 0,15       0,25 0,036
2,2 0,75     0,30 30 0,50 0,25     
2,2 0,75    0,30 30 0,50 0,25     
2,3 0,67 0,72 0,14       0,26 0,037
2,4 0,75     0,30 32 0,53 0,27     
2,4 0,75    0,30 32 0,53 0,27     
2,5 0,70 0,73 0,15       0,26 0,038
2,6 0,75     0,30 30 0,50 0,25     
2,6 0,75    0,30 30 0,50 0,25     
2,7 0,70 0,73 0,15       0,27 0,039
2,8 0,74     0,30 35 0,58 0,29     

 
 
 
 
 
 
          



  Bilaga 5 

          
Bredd Djup Djupmedel Area mätdjup r n=r/t v  vmedel Q 

      (fr. botten)         
(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 

2,8 0,74    0,30 35 0,58 0,29     
2,9 0,72 0,75 0,15       0,29 0,043
3,0 0,80     0,32 34 0,57 0,28     
3,0 0,80    0,32 34 0,57 0,28     
3,1 0,70 0,74 0,15       0,28 0,041
3,2 0,71     0,28 34 0,57 0,28     
3,2 0,71    0,28 34,00 0,57 0,28     
3,3 0,66 0,69 0,14       0,28 0,038
3,4 0,69     0,28 33 0,55 0,27     
3,4 0,69    0,28 33 0,55 0,27     
3,5 0,60 0,65 0,13       0,27 0,035
3,6 0,65     0,26 33 0,55 0,27     
3,6 0,65    0,26 33 0,55 0,27     
3,7 0,64 0,64 0,13       0,26 0,034
3,8 0,62     0,25 31 0,52 0,26     
3,8 0,62    0,25 31 0,52 0,26     
3,9 0,62 0,61 0,12       0,26 0,031
4,0 0,60     0,24 30 0,50 0,25     
4,0 0,60    0,24 30 0,50 0,25     
4,1 0,60 0,59 0,12       0,21 0,024
4,2 0,57     0,14 19 0,32 0,16     
4,2 0,57    0,14 19 0,32 0,16     
4,3 0,50 0,49 0,10       0,15 0,015
4,4 0,39     0,10 16 0,27 0,14     
4,4 0,39    0,10 16 0,27 0,14     
4,5 0,35              
4,6 0,25              
4,7 0,22              
4,8 0,16 0,19 0,13       0,07 0,009
4,9 0,10              
5,0 0,06              
5,1 0,00           0     

          
        Qtot 0,62
          
          
          
          
          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048        
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012        
propeller: 2-
117242            
diameter: 125 mm            
          
          
 
 
 
 
 
 
 



  Bilaga 5 

 
 
Flugströmmen utlopp, provpunkt 2 Tvärsektion 2     
Flygelmetoden         

2006-04-24     t=60s    
          
Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup varv r n=r/t v  vmedel Q 

      (fr botten)         
(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 

0,0 0           0,00     
0,1 0,20              
0,2 0,25 0,18 0,05       0,04 0,002
0,3 0,25     0,10 6 0,10 0,08     
0,3 0,25    0,10 6 0,10 0,08     
0,4 0,28 0,32 0,06       0,09 0,006
0,5 0,42     0,17 8 0,13 0,10     
0,5 0,42    0,17 8 0,13 0,10     
0,6 0,48 0,45 0,09       0,10 0,009
0,7 0,45     0,18 8 0,13 0,10     
0,7 0,45    0,18 8 0,13 0,10     
0,8 0,51 0,49 0,10       0,10 0,009
0,9 0,51     0,20 8 0,13 0,10     
0,9 0,51    0,20 8 0,13 0,10     
1,0 0,60 0,57 0,11       0,10 0,012
1,1 0,60     0,24 10 0,17 0,11     
1,1 0,60    0,24 10 0,17 0,11     
1,2 0,62 0,62 0,12       0,11 0,013
1,3 0,63     0,25 10 0,17 0,11     
1,3 0,63    0,25 10 0,05 0,07     
1,4 0,64 0,66 0,13       0,13 0,017
1,5 0,71     0,28 22 0,37 0,19     
1,5 0,71    0,28 22 0,37 0,19     
1,6 0,74 0,72 0,14       0,18 0,027
1,7 0,72     0,29 21 0,35 0,18     
1,7 0,72    0,29 21 0,35 0,18     
1,8 0,75 0,75 0,15       0,18 0,027
1,9 0,78     0,31 21 0,35 0,18     
1,9 0,78    0,31 21 0,35 0,18    
2,0 0,73 0,76 0,15       0,18 0,027
2,1 0,78     0,31 21 0,35 0,18     
2,1 0,78    0,31 21 0,35 0,18     
2,2 0,75 0,75 0,15       0,19 0,028
2,3 0,73     0,29 23 0,38 0,20     
2,3 0,73    0,29 23 0,38 0,20     
2,4 0,74 0,74 0,15       0,19 0,028
2,5 0,76     0,30 21 0,35 0,18     
2,5 0,76    0,30 21 0,35 0,18     
2,6 0,75 0,76 0,15       0,20 0,030
2,7 0,77     0,31 25 0,42 0,21     
2,7 0,77    0,31 25 0,42 0,21     
2,8 0,76 0,77 0,15       0,19 0,030
2,9 0,78     0,31 21 0,35 0,18     

 
 

       



  Bilaga 5 

Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup varv r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 
2,9 0,78    0,31 21 0,35 0,18     
3,0 0,79 0,79 0,16       0,18 0,029
3,1 0,79     0,32 22 0,37 0,19     
3,1 0,79    0,32 22 0,37 0,19     
3,2 0,79 0,79 0,16       0,19 0,031
3,3 0,80     0,32 23 0,38 0,20     
3,3 0,80    0,32 23 0,38 0,20     
3,4 0,81 0,8 0,16       0,21 0,034
3,5 0,79     0,32 26 0,43 0,22     
3,5 0,79    0,32 26 0,43 0,22     
3,6 0,74 0,76 0,15       0,22 0,033
3,7 0,74     0,59 26 0,43 0,22     
3,7 0,74    0,59 26 0,43 0,22     
3,8 0,74 0,75 0,15       0,21 0,031
3,9 0,76     0,30 23 0,38 0,20     
3,9 0,76    0,30 23 0,38 0,20     
4,0 0,77 0,77 0,15       0,19 0,030
4,1 0,77     0,31 22 0,37 0,19     
4,1 0,77    0,31 22 0,37 0,19     
4,2 0,70 0,72 0,14       0,19 0,028
4,3 0,69     0,28 23 0,38 0,20     
4,3 0,69    0,28 23 0,38 0,20     
4,4 0,71 0,7 0,14       0,17 0,024
4,5 0,70     0,28 17 0,28 0,15     
4,5 0,70    0,28 17 0,28 0,15     
4,6 0,63 0,64 0,13       0,16 0,020
4,7 0,60     0,24 19 0,32 0,16     
4,7 0,60    0,24 19 0,32 0,16     
4,8 0,57 0,57 0,11       0,17 0,019
4,9 0,55     0,22 20 0,33 0,17     
4,9 0,55    0,22 20 0,33 0,17     
5,0 0,21 0,28 0,06       0,09 0,005
5,1 0,07           0     

            
        Qtot 0,55
         
         
         
         
          
          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048        
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012        
propeller: 2-117242            
diameter: 125 mm            
          
 



  Bilaga 5 

 
Flugströmmen utlopp, provpunkt 2 Tvärsektion 3     
Flygelmetoden         

2006-04-24     t=60s    
          
Bredd Djup Medeldjup Area  mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 

      (fr. botten)         
(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 
0,00 0       0 0     
0,10 0,07              
0,20 0,14 0,1 0,04       0,04 0,001
0,30 0,26     0,10 6 0,10 0,08     
0,30 0,26    0,10 6 0,10 0,08     
0,40 0,29 0,3 0,06       0,08 0,005
0,50 0,32     0,13 6 0,10 0,08     
0,50 0,32    0,13 6 0,10 0,08     
0,60 0,35 0,4 0,07       0,09 0,006
0,70 0,41     0,16 8 0,13 0,10     
0,70 0,41    0,16 8 0,13 0,10     
0,80 0,37 0,4 0,08       0,10 0,009
0,90 0,44     0,18 11 0,18 0,11     
0,90 0,44    0,18 11 0,18 0,11     
1,00 0,49 0,5 0,10       0,13 0,013
1,10 0,51     0,20 17 0,28 0,15     
1,10 0,51    0,20 17 0,28 0,15     
1,20 0,55 0,5 0,11       0,16 0,016
1,30 0,52     0,21 19 0,32 0,16     
1,30 0,52    0,21 19 0,32 0,16     
1,40 0,52 0,5 0,11       0,12 0,012
1,50 0,55     0,22 4 0,07 0,07     
1,50 0,55    0,22 4 0,07 0,07     
1,60 0,56 0,6 0,11       0,14 0,016
1,70 0,57     0,23 25 0,42 0,21     
1,70 0,57    0,23 25 0,42 0,21     
1,80 0,59 0,6 0,12       0,22 0,025

1,900 0,600     0,240 26 0,433 0,219     
1,90 0,60    0,24 26 0,43 0,22     
2,00 0,62 0,6 0,12       0,22 0,027
2,10 0,62     0,25 27 0,45 0,23     
2,10 0,62    0,25 27 0,45 0,23     
2,20 0,64 0,6 0,13       0,22 0,028
2,30 0,65     0,26 25 0,42 0,21     
2,30 0,65    0,26 25 0,42 0,21     
2,40 0,67 0,7 0,13       0,22 0,029
2,50 0,67     0,27 26 0,43 0,22     
2,50 0,67    0,27 26 0,43 0,22     
2,60 0,67 0,7 0,13       0,23 0,031
2,70 0,68     0,27 29 0,48 0,24     

 
          
 
 
 
 
          



  Bilaga 5 

Bredd Djup Medeldjup Area  mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 
2,70 0,68    0,27 29 0,48 0,24     
2,80 0,68 0,7 0,14       0,25 0,035
2,90 0,68     0,27 32 0,53 0,27     
2,90 0,68    0,27 32 0,53 0,27     
3,00 0,70 0,7 0,14       0,26 0,036
3,10 0,70     0,28 30 0,50 0,25     
3,10 0,70    0,28 30 0,50 0,25     
3,20 0,74 0,7 0,14       0,25 0,037
3,30 0,73     0,29 31 0,52 0,26     
3,30 0,73    0,29 31 0,52 0,26     
3,40 0,72 0,7 0,14       0,27 0,039
3,50 0,72     0,29 33 0,55 0,27     
3,50 0,72    0,29 33 0,55 0,27     
3,60 0,72 0,7 0,14       0,26 0,038
3,70 0,70     0,28 30 0,50 0,25     
3,70 0,70    0,28 30 0,50 0,25     
3,80 0,70 0,7 0,14       0,26 0,037
3,90 0,70     0,28 33 0,55 0,27     
3,90 0,70    0,28 33 0,55 0,27     
4,00 0,71 0,7 0,14       0,25 0,036
4,10 0,72     0,29 28 0,47 0,24     
4,10 0,72    0,29 28 0,47 0,24     
4,20 0,73 0,7 0,14       0,22 0,031
4,30 0,66     0,26 24 0,40 0,20     
4,30 0,66    0,26 24 0,40 0,20     
4,40 0,62 0,6 0,13       0,24 0,030
4,50 0,60     0,24 33 0,55 0,27     
4,50 0,60    0,24 33 0,55 0,27     
4,60 0,57 0,6 0,11       0,20 0,022
4,70 0,51     0,20 13 0,22 0,13     
4,70 0,51    0,20 13 0,22 0,13     
4,80 0,47 0,5 0,10       0,16 0,016
4,90 0,45     0,18 24 0,40 0,20     
4,90 0,45    0,18 24 0,40 0,20     
5,00 0,39 0,4 0,08       0,10 0,008
5,10 0,32     0,13 0   0     
5,10 0,32    0,13 0 0,00 0     
5,20 0,29 0,3 0,05       0 0
5,30 0,18     0,07 0 0,00 0     
5,30 0,18    0,07 0 0,00 0     
5,40 0,12 0,1 0,02       0 0
5,50 0,06                 

 
        Qtot 0,55
          

          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048      Qtot1 0,62
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012      Qtot2 0,55
propeller: 2-117242          Qtot3 0,55
diameter: 125 mm          Qutlopp FS 0,57
 



  Bilaga 6 

Odlingen inlopp, provpunkt 3 Tvärsektion 1, gemensamt inlopp 
Flygelmetoden      

2006-04-24     t=60s    
          
Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 

      (fr. botten)         
(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 

0,0 0,24         0,00     
0,1 0,26 0,28 0,055       0,05 0,003
0,2 0,33     0,13 10 0,17 0,11     
0,2 0,33    0,13 10 0,17 0,11     
0,3 0,37 0,37 0,075       0,11 0,008
0,4 0,42     0,17 11 0,18 0,11     
0,4 0,42    0,17 11 0,18 0,11     
0,5 0,45 0,45 0,090       0,10 0,009
0,6 0,48     0,19 8 0,13 0,10     
0,6 0,48    0,19 8 0,13 0,10     
0,7 0,52 0,53 0,106       0,09 0,010
0,8 0,59     0,24 7 0,12 0,09     
0,8 0,59    0,24 7 0,12 0,09     
0,9 0,67 0,65 0,129       0,14 0,018
1,0 0,68     0,27 23 0,38 0,19     
1,0 0,68    0,27 23 0,38 0,19     
1,1 0,70 0,69 0,137       0,19 0,027
1,2 0,68     0,27 26 0,43 0,20     
1,2 0,68    0,27 26 0,43 0,20     
1,3 0,77 0,72 0,144       0,20 0,029
1,4 0,71     0,28 25 0,42 0,20     
1,4 0,71    0,28 25 0,42 0,20     
1,5 0,71 0,72 0,143       0,19 0,027
1,6 0,73     0,29 21 0,35 0,17     
1,6 0,73    0,29 21 0,35 0,17     
1,7 0,63 0,64 0,129       0,19 0,025
1,8 0,57     0,23 28 0,47 0,22     
1,8 0,57    0,23 28 0,47 0,22     
1,9 0,53 0,55 0,055 0,21 34 0,57 0,28 0,25 0,014
1,9 0,53    0,21 34 0,57 0,28     
2,0 0,48 0,48 0,095       0,26 0,025
2,1 0,42     0,17 29 0,48 0,24     
2,1 0,42    0,17 29 0,48 0,24     
2,2 0,43              
2,3 0,40              
2,4 0,18 0,26 0,129       0,12 0,016
2,5 0,09              
2,6 0,03           0,00     

          
          
       Qtot 0,210
          
          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048        
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012        
propeller: 2-117242            
diameter: 125 mm            
          



  Bilaga 6 

Odlingen inlopp, provpunkt 3 Tvärsektion 2, vänster uppdelning 
Flygelmetoden      

2006-04-24     t=60s    
          

Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s) 
0,0 0,20         0,00     
0,1 0,35              
0,2 0,38              
0,3 0,45 0,40 0,20       0,000 0,000
0,4 0,43              
0,5 0,56     0,22 0 0,00 0,00     
0,5 0,56    0,22 0 0,00 0,00     
0,6 0,58 0,60 0,12       0,000 0,000
0,7 0,65     0,26 1 0,02 0,00     
0,7 0,65    0,26 1 0,02 0,00     
0,8 0,65 0,66 0,13       0,069 0,009
0,9 0,67     0,27 15 0,25 0,14     
0,9 0,67    0,27 15 0,25 0,14     
1,0 0,66 0,67 0,13       0,182 0,024
1,1 0,68     0,27 27 0,45 0,23     
1,1 0,68    0,27 27 0,45 0,23     
1,2 0,69 0,69 0,14       0,243 0,034
1,3 0,71     0,28 31 0,52 0,26     
1,3 0,71    0,28 31 0,52 0,26     
1,4 0,69 0,69 0,14       0,223 0,031
1,5 0,66     0,26 22 0,37 0,19     
1,5 0,66    0,26 22 0,37 0,19     
1,6 0,56 0,57 0,11       0,183 0,021
1,7 0,49     0,20 21 0,35 0,18     
1,7 0,49    0,20 21 0,35 0,18     

                
1,8 0,47 0,47 0,09       0,117 0,011

                
1,9 0,44     0,18 1 0,02 0,05     
1,9 0,44    0,18 1 0,02 0,05     

                
2,0 0,42              

                
2,1 0,33 0,25 0,10       0,027 0,003

                
2,2 0,05              

                
2,3 0,00           0,00     

          
          
          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048      Qtot 0,132
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012        
propeller: 2-
117242            
diameter: 125 mm            
 



  Bilaga 6 

 
Odlingen inlopp, provpunkt 3 Tvärsektion 2, höger uppdelning 
Flygelmetoden       

2006-04-24     t=60s    
          

Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s)
0,0 0,21         0,00     
0,1 0,24              
0,2 0,32              
0,3 0,37              
0,4 0,40 0,40 0,32       0 0,000
0,5 0,45              
0,6 0,48               
0,7 0,53              
0,8 0,56     0,22 0 0,00 0,00     
0,8 0,56    0,22 0 0,00 0,00     
0,9 0,62 0,61 0,12       0,00 0,000
1,0 0,65     0,26 0 0,00 0,00     
1,0 0,65    0,26 0 0,00 0,00     
1,1 0,65 0,66 0,13       0,00 0,000
1,2 0,67     0,27 0 0,00 0,00     
1,2 0,67    0,27 0 0,00 0,00     
1,3 0,67 0,67 0,13       0,00 0,000
1,4 0,68     0,27 0 0,00 0,00     
1,4 0,68    0,27 0 0,00 0,00     
1,5 0,69 0,66 0,14       0,03 0,005
1,6 0,62     0,25 3 0,05 0,07     
1,6 0,62    0,25 3 0,05 0,07     
1,7 0,62 0,62 0,12       0,10 0,012
1,8 0,61     0,24 13 0,22 0,13     
1,8 0,61    0,24 13 0,22 0,13     
1,9 0,60 0,61 0,12       0,16 0,019
2,0 0,61     0,24 22 0,37 0,19     
2,0 0,61    0,24 22 0,37 0,19     
2,1 0,57 0,55 0,11       0,20 0,023
2,2 0,46     0,18 26 0,43 0,22     
2,2 0,46    0,18 26 0,43 0,22     
2,3 0,45 0,43 0,09       0,20 0,018

                
2,4 0,38     0,15 22 0,37 0,19     
2,4 0,38    0,15 22 0,37 0,19     
2,5 0,30              
2,6 0,29 0,29 0,09       0,09 0,008
2,7 0,18           0,00     

        Qtot 0,077
          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048        
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012        
propeller: 2-117242         Q tot gemensam 0,21
diameter: 125 mm         Q tot hö + vä 0,21
       Qinlopp odling 0,21
 



  Bilaga 7 

Odlingen utlopp, provpunkt 4 Vänster utlopp 
Flygelmetoden        

2006-04-24     t=60s    
          

Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s)
0,00 0      0   0     
0,10 0,03              
0,20 0,05 0,067 0,020       0,10 0,002
0,30 0,12     0,05 24 0,40 0,20     
0,30 0,12    0,05 24 0,40 0,20     
0,40 0,25 0,185 0,019 0,10 24 0,40 0,20 0,20 0,004
0,40 0,25    0,10 24 0,40 0,20     
0,50 0,47 0,40 0,080       0,20 0,016
0,60 0,48     0,19 23 0,38 0,20     
0,60 0,48    0,19 23 0,38 0,20     
0,70 0,49 0,50 0,099       0,19 0,02
0,80 0,52     0,21 22 0,37 0,19     
0,80 0,52    0,21 22 0,37 0,19     
0,90 0,52 0,52 0,104       0,17 0,018
1,00 0,52     0,21 18 0,30 0,16     
1,00 0,52    0,21 18 0,30 0,16     
1,10 0,52 0,52 0,103       0,14 0,014
1,20 0,51     0,20 12 0,20 0,12     
1,20 0,51    0,20 12 0,20 0,12     
1,30 0,50 0,50 0,101       0,12 0,012
1,40 0,50     0,20 11 0,18 0,11     
1,40 0,50    0,20 11 0,18 0,11     
1,50 0,51 0,51 0,101       0,13 0,013
1,60 0,51     0,20 16 0,27 0,14     
1,60 0,51    0,20 16 0,27 0,14     
1,70 0,51 0,51 0,102       0,14 0,015
1,80 0,51     0,20 16 0,27 0,14     
1,80 0,51    0,20 16 0,27 0,14     
1,90 0,51 0,49 0,098       0,13 0,013
2,00 0,45     0,18 12 0,20 0,12     
2,00 0,45    0,18 12 0,20 0,12     
2,10 0,1 0,28 0,028       0 0,06 0,002

        Qtot 0,13
          
         
          
          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048        
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012        
propeller: 2-
117242            
diameter: 125 mm            
 



  Bilaga 7 

 
Odlingen utlopp, provpunkt 4 Höger utlopp 
Flygelmetoden         

2006-04-24     t=60s    
          

Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s)
0,0 0,00         0     
0,1 0,10              
0,2 0,22              
0,3 0,27 0,26 0,13       0,033 0,004
0,4 0,46              
0,5 0,48     0,19 3 0,05 0,07     
0,5 0,48    0,19 3 0,05 0,07     
0,6 0,50 0,51 0,10       0,07 0,007
0,7 0,54     0,22 3 0,05 0,07     
0,7 0,54    0,22 3 0,05 0,07     
0,8 0,66 0,63 0,13       0,07 0,008
0,9 0,69     0,28 3 0,05 0,07     
0,9 0,69    0,28 3 0,05 0,07     
1,0 0,72 0,74 0,15       0,06 0,009
1,1 0,82     0,33 1 0,02 0,05     
1,1 0,82    0,33 1 0,02 0,05     
1,2 0,82 0,82 0,16       0,07 0,011
1,3 0,82     0,33 6 0,10 0,08     
1,3 0,82    0,33 6 0,10 0,08     
1,4 0,85 0,86 0,17       0,20 0,035
1,5 0,90     0,36 39 0,65 0,32     
1,5 0,90    0,36 39 0,65 0,32     
1,6 0,92 0,92 0,18       0,34 0,063
1,7 0,95     0,38 44 0,73 0,36     
1,7 0,95     0,38 44 0,73 0,36     
1,8 0,95 0,96 0,19       0,34 0,065
1,9 0,97     0,39 38 0,63 0,31     
1,9 0,97    0,39 38 0,63 0,31     
2,0 0,97 0,97 0,19       0,25 0,049
2,1 0,97     0,39 23 0,38 0,20     
2,1 0,97    0,39 23 0,38 0,20     
2,2 0,97 0,96 0,19       0,24 0,045
2,3 0,95     0,38 33 0,55 0,27     
2,3 0,95    0,38 33 0,55 0,27     
2,4 0,82 0,86 0,17       0,22 0,037
2,5 0,82     0,33 18 0,30 0,16     
2,5 0,82    0,33 18 0,30 0,16     
2,6 0,83 0,82 0,16       0,12 0,020
2,7 0,82     0,33 7 0,12 0,09     
2,7 0,82    0,33 7 0,12 0,09     
2,8 0,77 0,76 0,15       0,08 0,012
2,9 0,69     0,28 3 0,05 0,07     

          



  Bilaga 7 

Bredd Djup Medeldjup Area mätdjup  r n=r/t v  vmedel Q 
      (fr. botten)         

(m) (m) (m) (m2) (m) (antal) (varv/min) (m/s) (m/s) (m3/s)
2,9 0,69    0,28 3 0,05 0,07     
3,0 0,67              
3,1 0,63              
3,2 0,63              
3,3 0,54              
3,4 0,47 0,50 0,45       0,033 0,015
3,5 0,40              
3,6 0,34              
3,7 0,31              
3,8 0,27           0     

        Qtot 0,38
         
         
          

          n=<0,30 v=0,3590*n+0,048      Qtot vä 0,13
0,30=<n=<5,03 v=0,4780*n+0,012      Qtot hö 0,38
propeller: 2-117242          Q utlopp 0,51
diameter: 125 mm            
 


