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1. Bakgrund och orientering
EM-Lax AB förvärvade fiskodlingen i Klavreström, Uppvidinge kommun,
år 2010 av Kronobergs Lax AB. EM-Lax AB bildades 1983, och har produktion på fem olika platser i södra Sverige. I första hand odlas regnbåge.
Produkterna är ögonpunktad rom, yngel för matfiskproduktion, samt fångstbar fisk till sportfisket.
Odlingstillståndet beviljades av Länsstyrelsen i Kronobergs län år 1986, dnr
11.1821-1305-8560.
Länsstyrelsen har förelagt odlingen att söka tillstånd för vattenverksamhet,
ärendenr 535-5779-15, för sitt vattenuttag ur Änghultasjön, Mörrumsåns
vattensystem, se figur 1.

Figur 1. Översiktskarta samt Klavreströms tätort med med fiskodlingen.
Karta Länsstyrelsen.
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Administrativa uppgifter
Sökande
Ägare
Adress
Kontaktvägar
Organisationsnummer
Fastighetsbeteckning
Kontaktpersoner:
Olav Rydberg, ägare
Bo Johansson, anläggningsansvarig
Björn Tengelin, konsult

EM-Lax AB
Olav Rydholm
Grevgatan 9, 593 32 VÄSTERVIK
info@emlax.se 070-606 12 28
556423-1347
Klavreda 3:51 i Klavreström, Uppvidinge kommun
info@emlax.se 070-318 38 75
bj@emlax.se 070-606 12 28
bjorn.tengelin@norconsult.com
070-693 04 88

Anläggningen idag
Odlingen har en frammatningsledning som leder fram kallt bottenvatten från
Änghultasjön, med hjälp av en pump. Detta vatten blandas med ytvatten
som tas i sjöns sydligaste del i en utgrävd småbåtshamn, se figur 2 och 3.
Det blandade vattnet går därefter med självtryck ner och in i odlingen. Beroende på önskad temperatur blandas dessa två vatten efter behov. Detta styrs
genom effekt/varvtal på framledningspumpen.
Frammatningsledningen hämtar vatten i en djuphåla på 22 meters djup och
ca 1 400 meter norrut, kartskiss se Bilaga 1. Vattenledningen lades ut av tidigare ägare för ca 20 år sedan. Dessa två ledningar är inte sammankopplade, utan vattnet blandas ”öppet” innan det går in i odlingen. Exakt pumpvolym kan inte avläsas, då behovet styrs genom att mäta sluttemperaturen
på det inkommande vattnet.
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Figur 2. Ledningen, i bakgrunden elskåpet, och pumpen, som leder fram det
kalla bottenvattnet utifrån Änghultasjön. Pumpfundamentet är en del av
dammen för sjön.

Figur 3. Foto från dammen, riktning nedströms. Längst ner till vänster går
ledningen med det blandade vattnet till odlingen. Ledningen går under vägbron och in till odlingen i byggnaden längst bort i bild.
Odlingens vattenuttag är idag vid full odlingskapacitet och vattentryck max
212 liter/sekund. Vid lägre vattenstånd i Änghultasjön minskar flödet med
som mest ca 25 %, då uttaget sker med självtryck. Högre flöde tillåter inte
ledningarna under rådande vattentryck.
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Beroende på vattenståndet i Änghultasjön och därmed vattentrycket, används 140 – 187 l/s till de stora odlingsbassängerna i stora odlingshallen.
Allt detta vatten leds sedan vidare till det egna reningsverket, i form av en
virvelseparator, se figur 4. Därtill används också 25 l/s i startfodringshallen.
Detta vatten tas sen omhand i eget trumfilter och slamtank. Dessa anläggningar är anpassade för att kunna hantera full odlingskapacitet och maximalt
flöde.
Idag finns ingen mätare eller mätning som mäter eller registrerar flöde eller
vattenmängd. Det kan göras när man fyller bassängerna, då man kan mäta
tiden för att fylla en given volym.

Figur 4. Virvelseparatorn som renar utgående vatten.
1.3 Övriga förhållanden
Änghultasjön saknar idag vattendom och villkor för regleringen. Befintlig
damm är i dåligt skick med mycket läckage både genom själva regleringsdammen, och kringliggande fundament och vall. Någon form av ”trivselnivå” upprätthålls av någon annan. Samma person, troligen, sköter också
flöde och vattenstånd i Bruksdammen.
Direkt nedströms odlingen finns en annan verksamhetsutövare, Klavreströms Sportfiske, som bedriver sportfiske i det kanalsystem som anlagts
för reningen av fiskodlingens vatten. I detta vatten sätts fångstfärdig fisk ut
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för sportfiskeändamål. För att skapa ökat flöde pumpas också vattnet upp.
Denna sportfiskeanläggning är beroende av vatten från EM-Lax verksamhet.

2. Ansökt verksamhet






Lagligförklaring av ledning från den djupa delen på Änghultasjön
fram till stranden. Kallt bottenvatten leds fram till närområdet av intagsledningen för odlingen. Framledd mängd vatten styrs så att rätt
temperaturblandning leds ner till odlingen. Framledning sker under
perioden med varmt ytvatten. Flödet regleras steglöst med en pump
på land.
Lagligförklaring av ledningen från dammen vid Änghultasjöns utlopp ner till odlingen. Odlingen behöver vatten kontinuerligt. Maximalt uttag är 225 liter/sekund. Vattnet leds med självtryck ner till
odlingen.
Tillstånd och villkor för vattenuttaget.

3. Befintliga tillstånd för verksamheten
Odlingen har ett odlingstillstånd, se under rubrik 1 Bakgrund och orientering. Vad gäller vattenuttaget för odlingen är det formulerat enligt följande i
Länsstyrelsens handläggning: ”Det högsta flödet som normalt får tas ut för
fiskodlingen är 20 % av 0,8 m³/s eller 160 l/s. Dock att den tidvis vid högre
vattenföring får uppgå till högst 13,5 m³/min eller 225 l/s.” Odlingsverksamhet, vattenuttag och rening är anpassade efter detta.
Det finns ledningsservitut i två delar med Uppvidinge kommun avseende intagsvattenledningen från Änghultasjön, bilagt.
Odlingen har avtal med av ledningen berörda markägare ut i Änghultasjön,
bilagt.
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4. Miljööversikt
Berörda sjöar:
Sjönr SMHI
Medeldjup m
Maxdjup m
6

3

Volym 10 m
Höjd över havet m
Areal ha (SLU)
Fiskarter (SLU)

Änghultasjön
633494-145972
6,9
29,3
28,5

Norrsjön
633177-145970
2,8
4,5
9,732

208,7
416 (436)
Abborre, Bergsimpa,
Braxen, Gädda, Lake,
Löja, Mört, Regnbåge,
Sik, Siklöja

198,6
364
Abborre, Bergsimpa,
Lake, Öring (elfiske
utloppet vid Åkvarn
1986)

Vattendrag:
Sjöarna ingår i Mörrumsåns vattensystem SE86000. Aktuell sträcka betecknas SE633475-145952.
Enligt VISS, Vatteninformation Sverige klassificeras Mörrumsån idag enligt
följande:
Ekologisk Status
Måttlig
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Hög
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Måttlig
Kemisk Status
Uppnår ej god
Som förbättringsbehov för aktuellt område anges: Konnektivitetsförändringar vattenkraft, Flödesförändringar och Morfologiska förändringar.
Som förslag till möjliga åtgärder föreslås bland annat: fiskvägar vid hålldamm, vid kraftverk, vid damm.
4.1 Planförhållanden
Området berörs inte av någon detaljplan, men det finns en plan med områdesbestämmelse, laga kraft 2003-11-24 i Åseda Plan- och Byggnadsnämnd.
I den upphävs äldre stadsplan, då man vill göra rekreationsområde av delar
av industrimarken, i detta fall sportfiske.
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4.2 Skyddad natur
Vattenområdet ingår i Mörrumsåns avrinningsområde, och utgör av Länsstyrelsen utsett Riksintresse för Skyddade vattendrag.
4.3 Fiskbestånd
I Änghultasjön har det vid provfisken genom åren, det senaste 2001, fångats
abborre, bergsimpa, braxen, gädda, lake, löja, mört, regnbåge, sik och
siklöja.
4.4 Kulturmiljö
Området mellan sjöarna i Klavreström omfattas av Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram, se figur 5.

Figur 5: Kulturmiljöskyddat bruksområde, enligt Länsstyrelsen.
Det finns också utmärkt två broar, en parkbro och en plattrambro, som ingående vattentub passerar, se figur 6. På samma karta finns också utmärkt ett
äldre järnvägsnät.
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Figur 6. Två broar, samt längst ner, en gammal järnvägsdragning.
Vattentuben bedöms inte ha någon negativ påverkan på ovan nämnda kulturområden.

5

Miljöpåverkan

Änghultasjön påverkas inte på ett märkbart sätt av uttaget av vatten, varken
uttaget ute i djuphålan eller det som tas vid dammen. Det finns inga uppgifter om att det följer med fisk in, varken från djuphålan eller dammen.
Genom frampumpningen av kallt bottenvatten sker det en omfördelning av
vattnet från djuphålan i sjön. Uttaget kommer inte att påverka volymen av
kallt djupvatten, då det är av så begränsad omfattning. Ingen fisk leker i den
djupa, kalla delen av sjön, under sommaren. Det sker ingen påverkan vid utsläppet/framledningspunkten vid utloppsdammen, då framlett vatten till
allra största delen kommer att blandas och gå ut i uttagsledningen.
På grund av vattenuttaget till odlingen så minskar vattenflödet i naturfåran
från Änghultasjön genom Bruksdammen, men inte i själva Änghultasjön, då
odlingens vatten är det vatten som tappas ur sjön. Flödesstatistik enligt
SMHI, avseende inflödet i Norrsjön:

Fel! Hittar inte referenskälla.
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HQ50
HQ10
HQ2
MHQ
MQ
MLQ

Total vattenföring
[m³/s]
7,60
5,70
3,54
3,78
1,04
0,29

Här framgår att det uttag man idag får göra om 160 l/s vid lågflöde, och som
man också accepterar i en framtida dom, understiger MLQ. Om och när den
naturliga avrinningen blir mindre än MLQ, så sammanfaller det med att
också sjöns vattennivå är betydligt lägre, varpå trycket och avrinningen till
fiskodlingen också sjunker, erfarenhetsmässigt med som mest 25%. Men det
finns idag inget uppmätt eller beräknat samband mellan odlingens avbördning och vattenståndet i sjön.
Odlingen nyttjar inte vatten från Bruksdammen. Flödet genom Bruksdammen sköts av annan part. Odlingens vattenintag ligger högre än utsläppspunkten för flödet ner i Bruksdammen. Odlingen har alltså ingen rådighet
varken över inflödet eller avflödet till Bruksdammen. Då läckaget in i
Bruksdammen är tämligen omfattande, finns alltid ett visst flöde genom
Bruksdammen.
Sökt vattenuttag påverkar inte miljökvalitetsnormerna för sjöarna uppströms
och nedströms, eller konnektiviteten i Mörrumsån. I ett noll-alternativ där
vattenuttaget inte förekommer, skulle inte vattenförhållandena i sjöarna förändras. Det kommer fortfarande att finnas icke passerbara dammar uppströms och nedströms Bruksdammen. Bruksdammen kommer fortfarande att
användas för att hålla odlad fisk av Klavreströms Sportfiske, och Klavreströms Sportfiske kommer fortfarande att ta sitt vatten från Änghultasjön.
En möjlig påverkan på Norrsjön nedströms kan vara något lägre vattentemperatur i tillrinnande vatten periodvis. Under den varma sommarperioden
nyttjar man inpumpning av kallare bottenvatten till odlingen, via ledningen
ut på djupet i Änghultasjön. Beroende på inblandningsgrad, kan utgående
vatten därför ha något lägre temperatur. Dock sker det en uppvärmning dels
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under vattnets tid i odlingen, och dels vid passagen genom virvelseparatorn,
och också under uppehållstiden i damm och anlagd kanal nedströms odlingen, före återflödet till naturfåran, se figur 5. Sträckan från odlingen, genom dammarna och kanalsystemet, är uppskattat till ca 670 meter. En eventuell temperatursänkning sker endast under sommarmånaderna, och blir då
alltid mycket begränsad, eftersom endast 20 % av totalflödet får användas
som mest.

Figur 5. Vy över damm och utloppskanal från odlingen. Detta ligger inom
Klavreströms Sportfiskes verksamhet. Odlingsbyggnaden i bildens överkant.
Google Earth.
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Sammanfattning

EM-Lax AB förvärvade fiskodlingen i Klavreström år 2010. Odlingstillståndet beviljades av Länsstyrelsen år 1986. Sedan dess har fiskodlingsverksamheten varit i full drift.
På anmodan från Länsstyrelsen ansökes nu om lagligförklaring av vattenuttag och ledningar från Änghultasjön, samt villkor för vattenuttaget. Beroende på vattenståndet i Änghultasjön tas som max ut 225 liter vatten per sekund till fiskodlingen.
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Vatten tas med självtryck från Änghultasjön, i ledningar ner till fiskodlingen. För att under de varma sommarmånaderna kunna hålla nere temperaturen i odlingen, leds tidvis vatten fram till i direkt anslutning till odlingens
vattenintag, med kallt vatten utifrån en djuphåla i Änghultasjön. Det framledda vattnet pumpas med en pump vid dammen vid Änghultasjöns utlopp,
och släpps fritt i sjöns vatten, vid uttaget. Dessa två ledningssystem är alltså
inte ihopkopplade.
Inga förändringar från rådande tillstånd avses att göras.
Sammanfattningsvis bedöms inte projektet medföra några negativa konsekvenser för någon av de i samrådsunderlaget redovisade miljöerna.
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Bilaga 1 Rörledning dragning
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