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Sanering av en hel havsvik 
2001-2003



Projektets bakgrundProjektets bakgrund

• Westerviks pappersbruk 1915-1980
• Höga halter PCB, kvicksilver och PAH i 

fibermassor och sediment -läckage till 
Östersjön

• Miljösanering pågick 2001-2003
• 170 000 kubikmeter i deponi på området
• Framgångsrik sanering! 



Utgångsläget- biota

• Förstudie 1999: Mycket vegetation 
kransalger i inre delen.

• Klart vatten och mycket 
smådjur i vegetationen

• Bottenfauna sämre status
• År 2000 kransalger nästan borta
• Gles vegetation inne i viken, svavelväte i botten
• Yttre delen veg till drygt 3m djup
• Mycket abborre med hög halt av 

kvicksilver och PCB



• Submers vegetation
• Smådjur i vegetation=epifauna
• Bottenfauna
• Fisk
• Födovalsanalyser abborre
• Varannan månad året innan saneringen. Annars 

1-2 ggr/år under 10 år
• Utökat program vid start (2000) och avslut 

(2009)
• Även i två referensvikar

Kontrollprogrammet



Vegetation

• Kolonisation i inre delen först
• Hårsärv, Zannichellia palustris

snabbt på plats- annuell, men även 
axslinga, Myriophyllum spicatum och 
kransalger Chara baltica, C. tomentosa

• Utbredningen i inre delen återställd 2004, 
men täckningsgrad och biomassa lägre

• I yttre delen relativt bar botten 2003, 2004…
• ..och 2005… men 2006 veg även här! Dock rel lite av få arter.
• Borstnate Potamogeton pectinatus dominerar tillsammans

med axslinga och hårsärv. Kransalger i SO, men ej i inre delen

ÖÖrserumsviken 2: rserumsviken 2: ÅÅterkomstenterkomsten



ÖÖrserumsvikenrserumsviken 2: Forts2: Fortsäättningenttningen
Vegetation

• 2007 tillbakagång och förändring av vegetationens 
artsammansättning. Även i referensvikarna

• Grumligt vatten Mycket axslinga

• Vädret? Varm vår och kall regning sommar

• 2009 dominerade borstnate, axslinga och nating
i Örserumsviken

• Fortfarande 2009 fläckvis relativt gles vegetation i 
yttre delen av viken

• Stor naturlig variation även i referensvikarna vissa år

Kransalger

Låg täckning

Axslinga

Borstnate

lös blåstång



Bottenfauna
• Förändrad miljö! Lägre gf, större djup
• Lägre art- och individantal direkt efter 

muddringen
• Fjädermygglarver och musselkräftor kom 

först, liksom små Macoma i yttre delen
• Även slammärlan Corophium volutator tidig 

kolonisatör
• Stabilare samhälle m grävande musslor och 

havsborstmaskar 2006-2007
• 2009 mycket Marenzelleria
• Efter saneringen har även vissa arter 

klassade som föroreningskänsliga hittats i 
Örserumsviken

ÖÖrserumsviken 2: rserumsviken 2: ÅÅterkomstenterkomsten



ÖÖrserumsviken 2: rserumsviken 2: ÅÅterkomstenterkomsten

Epifauna
• Ökade i takt med vegetationens återkomst
• Filtrerare saknades 2003. Återhämtning 2004- 

2005
• Flygande insekter; fjädermyggor, flicksländor 

nattsländor, samt musslor och snäckor med 
pelagiska larvstadier koloniserade först.

• 2006 var antalet arter åter i nivå med före 
muddring och i referensvik

• Individtätheten återställd 2006 i inre delen av 
viken samt i blåstången även biomassan

• Yttre delen av viken fortfarande 2009 sparsamt 
med epifauna pga lite veg

Artantal



ÖÖrserumsviken 2: rserumsviken 2: ÅÅterkomstenterkomsten
Provfiske
• Färre och mindre fiskar direkt efter 

muddringen. Förändrad 
artsammansättning, abbo/karp

• Successiv ökning av abborre med 
ökad veg till 2006

• Minskad veg 2007 + grumling 
=fördel karpfisk

• Kvoten i nivå med den i refvikarna
• Mindre miljögifter i abborre efter 

saneringen!

.

Abborre/karp
Hg i abborrmuskel

Gränsvärde

PCB i abborrmuskel

PCB_totalt



ÖÖrserumsviken 2: rserumsviken 2: ÅÅterkomstenterkomsten
Födovalsanalyser Abborre

• Få arter av bytesdjur direkt efter 
saneringen- insekter och pelagiala 
kräftdjur dominerade i magarna

• Ökat antal arter av smådjur i viken 
återspeglas i maginnehållet åren efter 
saneringen, samt större abborrar i 
fångsten

• 2009 likartat födoval som i 
referensvikarna, i inre delen av viken ffa 
havsborstmaskar och kräftdjur, i den yttre 
delen pungräkor och småfisk



Sammanfattning fSammanfattning föör den som r den som äär lite trr lite tröötttt

Saneringen 2001-2003 lyckad m a p borttagna miljögifter
Snabb respons, minskade halter Hg och PCB även i abborre
2006 vegetation och smådjur åter till stabilt läge
Stora variationer vissa år även i referensvikarna
Bakgrundsdata värdefullt!
Fisksamhället förändrat efter muddringen, andelen abborre 
ökade med ökad vegetation till 2006
Vegetationen viktig för etableringen av smådjur och fisk
Abborrens födoval avspeglar ökningen av smådjur



Viktiga faktorer vid Viktiga faktorer vid ååteretableringteretablering

• Muddringsmetod- Minimera grumling- här sugmudderverk 
med skruv

• Kantzoner med kvarvarande vegetation viktig- spara 
refugier med önskad vegetation?

• Uppdelning i tiden inre/yttre delen av viken ingen nackdel 
för biologins återkomst

• Miljöfaktorer: Djup, sedimentets glödförlust/vattenhalt, 
nederbörd, solinstrålning, NAOindex

• Djup och glödförlust viktiga faktorer för vegetationens 
utveckling i Örserumsviken efter saneringen

• Näringshalt/Turbiditet?
• För utvärdering: Kunskap om utgångsläget!



Tack fTack föör att ni lyssnatr att ni lyssnat

För mer info:

• Sanering av Örserumsviken- se film på youtube
• www.vastervik.se sök på projekt Örserumsviken
• www.lnu.se/forskargrupper/kustvattengruppen

susanna.andersson@lnu.se

http://www.vastervik.se/
http://www.lnu.se/forskargrupper/kustvattengruppen
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