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Uppföljning av vattenkvaliteten

Uppföljningen av vattenkvaliteten koncentreras till fem punkter i Iskmo sund och 
Skatasund (bild 1). Undersökningspunkterna har i huvudsak valts med det statliga 
administrationssystemet för miljödata (Hertta). Dessutom lades en ny punkt in strax 
ovanför dammen i Pansarholmssundet. I huvudsak tas proverna på en meters djup (utom i 
nedre delen av bäcken som rinner ut från Vekasund: ca 0,4 m). Vid varje punkt mäts pH, 
syre, totalt fosfor, totalt kväve, alkalinitet, ledningsförmåga, järn, färg, grumlighet och 
fastämne. Dessutom tas vid två punkter (Iskmo sund och Skatasund) klorofyll-a vid tre 
tillfällen.

Tidpunkterna har fördelats under sommaren och hösten 2013 så att tre provtagningar sker 
under sommaren, fullständiga serier vid varje mätpunkt. Tidpunkterna är 29–30.5, 1–2.7 
och 19–20.8. Dessutom tas en provserie på hösten i oktober-november.

Förutom sjöpunkterna är huvudsyftet att mäta belastningen från tillflödesområdet genom 
att ta egna  provserier från diken som rinner ut i sjöarna (bild 2). 29–30.5 togs en provserie 
från det dike som mynnar ut i Skatasund. På hösten 2013 är målet att få 2–4 serier från 
flödesområdets största diken från nedre loppet nära de ställen där de rinner ut i sjöarna.

Figur 1. Sjövattnets observationspunkter.
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Figur 2. Observationspunkter för vatten från diken.

Undersökning av bottenfauna (FM Curt Nyman)

Från Iskmosund och Skatasund tas 10 slumpmässigt fördelade bottenprov med 
Ekmanhuggare från bottnar med minst 0,6 m vattendjup (figur 3). Proven sållades med 
dubbelsåll med 4 mm och 0,5 mm maskvidd. Avsikten med det grövre sållet var att 
avlägsna grövre växtmaterial från proven för att underlätta provens behandling. Sållresten 
från 4 mm sållet genomgicks okonserverat med hjälp av en ljuslupp. Sållresten från 0,5 
mm konserverades med etanol och sorteras senare med hjälp av stereomikroskop. Från 
proven sorteras makroskopiska bottendjur, djuren artbestäms och antalet individer räknas 
samt biomassan bestäms.  Resultaten från de tio proven från bägge sjöarna sammanställs 
och medeltal för individtäthet och biomassa jämte dess statistiska osäkerhetsgränser 
beräknas. Den slumpmässiga fördelningen av proven möjliggör en uppskattning av 
bottenfaunan i sjöarna som helhet.  Från  bottenfaunans individtät och artsammansättning 
görs en bedömning av bottnarnas tillstånd i de bägge sjöarna.

Undersöknings- och planeringsprojekt  BILAGA 7 (delvis översättning) sida 2 (5)
för Iskmosunden, UPI
Styrgruppen 9.7.2013
_________________________________________________________________________________________



Bild 3. Undersökningspunkter för provtagning av bottenfauna.

Sedimentundersökning

Undersökning av sedimenten görs enligt nuvarande planer 14.8.2013. Avsikten är att den 
sker under en dag. Detta begränsar antalet undersökningspunkter. Syftet är att klargöra bl.a. 
mängden av näringsämnen i de största sjöarna Iskmo sund och Skatasund. Dessutom är en 
viktig del av undersökningen en riskbedömning med hänsyn till halten av tungmetaller. De 
erhållna resultaten kan användas vid planering av eventuella muddringsarbeten.

Avsikten är att från de djupa delarna av Iskmo sund och Skatasund om möjligt ta skilda 
profilprover (med rörprovtagare 0–10 cm och ca 20–30 cm djup). Dessutom tas två 
ytprover från vardera sjön (figur 4). Sammanlagt planeras 8 prover. För varje prov 
analyseras halten torra ämnen, mängden organiska ämnen, totalt kväve, totalt fosfor, pH 
och och en bedömning av kalkningsbehov. Förekomst av tungmetaller ska i vardera sjön 
kartläggas med hjälp av ett s.k. slampaket (Kjeldahl-kväve, Tot-P, kalium, kalcium, 
magnesium, mangan, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly, zink). (Sammanlagt 
två st.)
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Alternativt kan proverna tas som s.k. samlingsprover, om det är svårt att få en profil.

Figur 4. Preliminära provtagningspunkter för undersökning av sediment. 

Fiskeundersökning

Avsikten är att klargöra fiskebeståndet med provfiske 15–16.8.2013. Undersökningen görs 
med hjälp av Nordic-nät för allmän besiktning i Iskmo sund och Skatasund. I vardera sjön 
sätts tre nät ut. I stället för den allmänna tiden 22–24 timmar har vi fått rådet att endast låta 
näten vara nere en natt, ca 12 h. (Styrgruppens möte 9.7.2013.) Utplaceringen av näten 
begränsas på många ställen av vattenväxter i båda sjöarna. På grund av att sjöarna är 
grunda kommer de djupa ställena inte att delas in i delområden, utan näten sänks på de 
ställen som anses lämpliga. De preliminära platserna ses på figur 5. Utöver näten kommer 
man att pröva funktionen hos fisktrappan i dammen i Iskmo sund genom att placera ut en 
katsa omedelbart ovanför dammen.
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De fiskar som fångas mäts och vägs med tillräcklig noggrannhet. Bl.a. mäts olika slags 
fiskar till antal och procentuella andelar enligt massa. Dessutom kommer man att mäta 
längdfördelning, medelmassa, längd och medelvärdenas spridning per fiskart.

Arbetet med fisket utförs i huvudsak som talkoarbete. Vid bestämning av fiskarterna anlitas 
eventuellt Mika Salomaa från NTM-centralen som sakkunnig.

Figur 5. Preliminära punkter för utplacering av Nordic-nät i Iskmo sund och Skatasund.
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