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Justerare 

§ 100 

Beslut om att initiera om det lokala vattenvårdsprojektet 
"Förstudie angående Fiskestadsjöns 
belastningssituation, våtmarker i Eskilaviken och 
Horsholmaviken i Fiskestadsjön mm" 
Dm KS/2019:184 1.6.2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Initiera för vattenvårdsprojektet (LOVA-projektet) för Fiskestadsjön. 

2. Uppdra åt kommunchef tillsammans med miljö- och byggnadschef 
att inkomma med ett förslag hur kommunens egna finansiering om 
100 000 kronor ska ske. 

3. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en uppskattning av 
tidsåtgång för projektet beträffande åtgång av kommunala personella 
resurser samt utse en projektledare och den övriga personal som ska 
ingå i kommunens arbetsgrupp för projektet. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har 2019-01-31 med revideringsdatum 2019-03-
01 hos Länsstyrelsen i Kronobergs län ansökt om statlig 
medfinansiering för genomförande av rubricerat LOVA-projekt. 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut 2019-03-08 beviljat 640 
000 kronor för projektet. Enligt beslutet skall projektet genomföras 
under tiden 2019-03-30 till 2020-11-30 och genomföras enligt de 
villkor i övrigt som Länsstyrelsen föreskriver i beslutet. 

Fiskestadsjön och Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening har i 
skrivelse 2018-10-04 till Tingsryds kommun med rubriken "Stabila 
vattennivåer i Fiskestadsjön påverkar hela Bräkneåns 
avrinngsområde" påtalat den oro som fiskevårdsområdesföreningen 
känner inför framtiden vad gäller Fiskestadsjön. I skrivelsen redovisas 
fakta, historik och åtgärdsförslag. 

Den ideella föreningen Bräkneåns Vattemåd har under åren 2015-
-2017 arbttat aktivt med frågor som har samband med pro_blew.en i 
Fiskestadsjön. Vattemådets engagemang har sin grund i de vädjanden 
om hjälp och samverkan som framfördes från Fiskestads byalag i juni 
2015 för att komma till rätta med de redovisade problemen med låga 
pH-värden samt de ständigt återkommande problemen med låga 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 100 f misättning 

vattennivåer i Fiskestadsjön. Vattenrådets arbete under åren 2015-
2017 framgår av bifogade handlingar. 

Frågan om påbörjande av det lokala vattenvårdsprojektet 

LOVA-projektet kan, som ovan redovisats, påbörjas från och med 
2019-03-30. Företrädare från bl.a. Fiskestads Byalag och 
F iskestadsj ön-Kroksj öns fiskevårdsområdesförening har meddelat att 
man vill att projektet staiiar så fo1i som möjligt. 

Alla de i ansökan angivna projektmedfinansieringama utom den som 
antecknats med 100 000 kronor för Växjö kommun är förankrade. 
(uppdrag ges åt tniljö- och byggnadschefen att inkomma med förslag 
beträffande kommunens egna finansiering) 

Inför projektstarten föreslås att en arbetsgrupp bildas med företrädare 
från följande organisationer/myndigheter: 
- Tingsryds kommun 
- Fiskastadsj ön-Kroksj öns fiskevårdsområdesförening 
- Väckelsångs LRF-avdelning 
- Bräkneåns Vattenråd 
- Fiskestads Byalag 
- Söftestorps Byalag 
- Väckelsångs Byalag 

Följande projektorganisation föreslås: 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som styrgrupp för projektet 
att arbetsgruppen rekryteras och påbörjar arbetet omgående 
att projektledare utses 
att ett förankrings- och upptaktsmöte genomförs för fastighetsägare, 
fiskerättsinnehavare, allmänhet m fl i Bygdegården Björkeborg senast 
i bötjan på maj månad 2019 
att arbetsgruppen regelbundet skall redovisa till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och berörda organisationer hur ai·betet fo1iskrider samt 
att en kommunikationsplan skall upprättas för projektet. 

Arendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

I Utdragsbestyrkande 
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§ 100 fortsättning 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Andersson (C), Patrick Ståhlgren (M) och Mikael Jeansson (S) 
yrkar bifall till förslag till beslut med följande ändringsyrkande: 

Kommunstyrelsen uppdra åt kommunchef tillsammans med miljö- och 
byggnadschef att inkomma med ett förslag hur kommunens egna 
finansiering om 100 000 kronor ska ske. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet yrkar bifall till Mikael 
Anderssons (C), Patrick Ståhlgrens (M) och Mikael Jeanssons (S) 
ändringsyrkande. 

Besluts underlag 

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-02, landsbygdsutvecklare, miljö- och 
byggnadschef & utvecklingschef 

2. Tingsryds kommuns ansökan om LOVA-bidrag, 2019-01-31 
3. Beslut om LOVA-bidrag 2019-03-08, Länsstyrelsen 
4. Skrivelse 2018-10-04, Kroksjöns och Fiskestadsjöns 

Fiskevårdsområdesföreningen 
5. Skrivelser från Bräkneåns vattenråd 2015-2017 

I Utdragsbestyrkande 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

   
   
 
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  
    
 
Beslut om att initiera det lokala vattenvårdsprojektet ”Förstudie angående 
Fiskestadsjöns belastningssituation, våtmarker i Eskilaviken och Hors-
holmaviken i Fiskestadsjön mm” 
 
Förslag till beslut 
-att besluta om initiering för LOVA-projektet för Fiskestadsjön, 
-att ge uppdrag åt miljö- och byggnadschefen att inkomma med ett förslag hur kommu-
nens egna finansiering om 100 000 kronor skall ske 
 - att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en uppskattning av tidsåtgång för projektet 
beträffande åtgång av kommunala personella resurserna samt utse en projektledare och 
den övriga personal som skall ingå i kommunens arbetsgrupp för projektet.   
   
Beskrivning av ärendet 
Tingsryds kommun har 2019-01-31 med revideringsdatum 2019-03-01 hos Länsstyrel-
sen i Kronobergs län ansökt om statlig medfinansiering för genomförande av rubricerat 
LOVA-projekt (bilaga 1). 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har i beslut 2019-03-08 beviljat 640 000 kronor för pro-
jektet (bilaga 2). Enligt beslutet skall projektet genomföras under tiden 2019-03-30 till 
2020-11-30 och genomföras enligt de villkor i övrigt som Länsstyrelsen föreskriver i 
beslutet. 
 
Fiskestadsjön och Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening har i skrivelse 2018-10-04 till 
Tingsryds kommun med rubriken ”Stabila vattennivåer i Fiskestadsjön påverkar hela 
Bräkneåns avrinngsområde” påtalat den oro som fiskevårdsområdesföreningen känner 
inför framtiden vad gäller Fiskestadsjön (bilaga 3). I skrivelsen redovisas fakta, historik 
och åtgärdsförslag. 
 
Den ideella föreningen Bräkneåns Vattenråd har under åren 2015-2017 arbetat aktivt 
med frågor som har samband med problemen i Fiskestadsjön. Vattenrådets engagemang 
har sin grund i de vädjanden om hjälp och samverkan som framfördes från Fiskestads 
byalag i juni 2015 för att komma till rätta med de redovisade problemen med låga pH-
värden samt de ständigt återkommande problemen med låga vattennivåer i Fiskestad-
sjön. Vattenrådets arbete under åren 2015-2017 framgår av bifogade handlingar (bilaga 
4). 
 
 
 
 
 
 

Jörgen Larsson 
0477-44116 

jorgen.larsson@tingsryd.se 

r.lTingsryds 
\:!;/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 
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Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 
 

Frågan om påbörjande av det lokala vattenvårdsprojektet   
LOVA-projektet kan, som ovan redovisats, påbörjas från och med 2019-03-30. Företrä-
dare från bl.a. Fiskestads Byalag och Fiskestadsjön-Kroksjöns fiskevårdsområdesför-
ening har meddelat att man vill att projektet startar så fort som möjligt. 
 
Alla de i ansökan angivna projektmedfinansieringarna utom den som antecknats med 
100 000 kronor för Växjö kommun är förankrade. (uppdrag ges åt miljö- och byggnads-
chefen att inkomma med förslag beträffande kommunens egna finansiering)  
 
Inför projektstarten föreslås att en arbetsgrupp bildas med företrädare från följande or-
ganisationer/myndigheter: 
- Tingsryds kommun 
- Fiskastadsjön-Kroksjöns fiskevårdsområdesförening 
- Väckelsångs LRF-avdelning 
- Bräkneåns Vattenråd 
- Fiskestads Byalag 
- Söftestorps Byalag 
- Väckelsångs Byalag 
 
Följande projektorganisation föreslås: 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses som styrgrupp för projektet 
att arbetsgruppen rekryteras och påbörjar arbetet omgående 
att projektledare utses   
att ett förankrings- och upptaktsmöte genomförs för fastighetsägare, fiskerättsinneha-
vare, allmänhet m fl i Bygdegården Björkeborg senast i början på maj månad 2019 
att arbetsgruppen regelbundet skall redovisa till kommunstyrelsens arbetsutskott och 
berörda organisationer hur arbetet fortskrider samt 
att en kommunikationsplan skall upprättas för projektet. 
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av utvecklingsavdelningen och miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
Kommunens beslut skickas till 
Kommunchef 
Utvecklingschef 
Miljö- och byggnadschef 
Berörda parter i arbetsgruppen 
 
 
 
 
 
Camilla Norrman                   Jörgen Larsson  Henrik Paulsson 
Miljö- och byggnadschef       Landsbygdsutvecklare  Utvecklingschef 
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Upprättad 2019-01-31, Reviderad 2019-03-01 version 2016-05-04 

Ansökan om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt 

S:imtliga fålt i blilnketten ska fyll ils i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. 

Ansökan skickas både som post och som e-post t ill aktuell Länsstyrelse, se adresser på länsstyrelsernas gemensamma webbsida. www.lansstyrelsen.se 

1. Kontaktuppgifter 
Kommun/sammanslutning: Organisalionsnummer: 

Tingsryds kommun 212000-0621 
Adress: Postnummer: 

Box88 362 22 
Posladress: Telefonnummer. 

Tingsryd 0477-44100 
Plusgiro-/bankgironummer. Lan: 

982-4251 Kronobergs län 
Konlaklperson: Telefonnummer: 

Jörgen Larsson 0477-44116 
Mobiltelefonnummer. E-posladress 

072-2023300 jorgen.larsson@tingsryd.se 

2. Projektbeskrivning 
2.1 Projeklbenamnlng: 

Förstudie angående Fiskestadsjöns belastnlngssituation, våtmarker i Eskilavlken och Horsholmaviken i Fiskestadsjön samt återställande av reglering av Fiskestadsjön 

2.2 Typ av projekl 

Vattenrelateradeprojekt - Projekt som utförs i eller i anslutning till inlandsvatten, dvs rinnande vatten och sjöar: ex tvåstegsdiken, dikesrensning eller 

restaureringsprojekt. 

2.3 Beskriv kortfalla! projeklels syfte och mål (skriv max 200 ord): 

Målet är att utreda och lämna åtgärdsförslag som kan minska näringsbelstningarna i såväl Fiskestadsjön som övriga berörda åar och sjöar I Bräkneåns 

avrinningsområde. Vidare är målet att utreda och framlägga förslag till åtgärder som kan resultera i att Fiskestadsjön kan bestå som insjö med öppet vatten. 

Syfte: 1. Projektering av våtmark i Eskilaviken och om möjligt även i Horsholmaviken, för att reducera övergödning. 

2. Hydrologisk undersökning av Fiskestadsjöns In- och utflöden med förslag på lämpliga vattennivåer vid höga, normala och låga flöden samt en belysning av 

Fiskestadsjöns roll i Bräkneåns vattensystem. 

3. Utreda möjligheter för att bibehålla vattennivån i Fiskestadsjön. Ekologisk och hydromorfologisk status får inte påverkas negativt genom att vandringshinder för 

fisk och andra vattenlevande organismer skapas. 

4. Utreda ansvarsfördelningen för Fiskestadsjön och dess in- och utflöden samt utreda de juridiska förhållandena kring inrättandet av våtmarker och återställande av 

vattenreglering 

5. Föreslå lämplig ansvarsfördelning av framtida skötsel av Fiskestadssjön inklusive reglering. Eskllaåns Kanalbolags Insatser, Tekniska avdelningen hos Tingsryds 

kommun, m.fl. 

2.4 Bakgnmdsbeskrivning (skriv max 200 ord): 

Flskestadss]ön har en yta på 516 ha. Sjön har ett medeldjup på 1,2 m med ett maxdjup på 3,2 m på ett mycket begränsat område. Sjön är belägen längst norrut o 

Bräkneåns avrinnningsområde. Följande fiskarter förekommer: gädda, aborre, mört, braxen, sutare, sarv och löja. Kräftbeståndet har efter utplantering i slutet av 

1980-talet utvecklats väl. (siganlkräftor) Historik: I mitten av 1800-talet ökade landets befolkning kraftigt och behovet av ytterligare mark var stort (bete och odling) 

Ett sätt var att sänka sjöar och på detta sätt få (landvinning). Sänkning av sjön började diskuteras 1871 och efter en lantmäteriförättnlng 1882 fastställdes att sjön 

skulle sänkas 5 fot ( 1,5 m) Detta skulle ge 200-300 ha (lanclvinnning) till de ca 80 markägarna som fick göra stora ekonomisska uppoffringar för att kunna genomföra 

projektet. Kvarnar och sågverk skulle kompensereras liksom viktigt ålfiske. Någon vattendom finns alltså inte utan grunden utgörs av en lantmäteriförrättning, 

(lantmätare AP Lidberg) . Vattennivån före sjösänkningen var 136,26 möh enligt inhuggna märken I berghällar och ]ordfasta stenar. Efter säl:ningen på 5 fot skulle 

vattenytan alltså vara 134,76 möh. 1959 utfördes sprängning av ettt "dämme" söder om Horsholmen. Anledningen till denna sprängning framgår inte av tillgängliga 

protokoll. Vid mätningar 2017 konstaterades att "dämmet" har nivån 134,10 möh vilket är 66 cm under den nivå som lantmäteriförrättningen fastställde för sjön. 

Fiskevårdsförenlngen, byalagen, markägare har konstaterat betydligt lägre vattennivåer i sjön (antagligen pga klimatförändringar som har inneburit mildare vintrar 

och utebliven vårflod}. Detta innebär att utrinningsperioden för sjön sker allt tidigare under våren vilket i sin tur leder till alt kväve rikt vatten lämnar sjön innan 

växtperioden börjat. Samhället har även förändrats sedan slutet av 1800-talet vilket gör alt tex Eskilakvarn ej längre finns kvar och därför finns inte syftet att reglera 

vattenutrinningen för kvarnens skull längre kvar. Idag är syftet att möta det nya klimatets förhållanden . I sept 2018 var vattennivån nere på 134,38 möh vilket innebar 

ökad igenväxtning. När det är låga vattennivåer i sjön regleras utrinningen av ett biologiskt ''dämme" ( en bank av sävrötter) 60 m bred. Här finns även fördjupningar i 

banken som gör att sjön ytterligare avtappas på vatten. Denna vinter hotas sävrötterna att frysas sönder viket innebär att sjön sänks ytterligare. Dämmet i sig själv är 

inte tillräckligt tillförlitiligt för sjöns reglering. En förstudie behöver därför göras för att säkerställa framtida vattennivåer i sjön. 

2.5 Sammanfallande beskrivning av projeklel (skriv max 200 ord). Ulförtig beskrivning ska göras I bfiaga. 
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Fiskestadsjön är en del av Bräkneåns övre vattensystem. Bräkneåns Vattenråd har låtit genomföra omfattande undersökningar av vattenkvaliten under flera år. 

Proverna visar alt Fiskesladsjön tar emot mycket surt och starkt färgat vatten med mycket höga halter avTOC, kväve och fosfor via Nistenkanalen. Fiskestadssjön 

fungerar som en buffert. Värdena förbättras nedströms, men anläggandet av en våtmarker i Fiskestadssjön skulle ytterligare reducera föroreningarna som når 

vattendragen nedströms och slutligen Östersjön. En våtmark i Horsholmaviken skulle vara särskilt gynnsam för sjöns vattenkvalite. En våtmark i Eskilaviken bildas 

naturligt när man dämmer I Eskilaån. 

Liksom liknande sjöar i länet har det nya klimatet varit påfrestande för sjön. Den långa torrperioden innebär att nya ytor av sjöbottnen torrlades och blev gräsbevuxen 

och att slyet tog fart i strandgräset. Den reglering av sjön som anlades efter lantmäteriförrättning av AP Lidberg 1882 är förfallen . Dammluckorna i Eskila kvarn är 

borta. En bergsklack nära Horsholmen är sprängd. Det som idag håller vattennivån uppe vid låga flöden är en 60 meter lång bank av sävrötter vid Inloppet av 

Eskilaviken. Idag hotas sävbanken av att frysa sönder vid sträng kyla och lågt vattenstånd. 

Ansvaret för Eskilaåns skötsel innehas av Eskilaåns Kanalbolag. Men idag har den bara en Interimsstyrelse och en mycket begränsad verksamhet. Efter Eskila kvarns 

nedläggning på 1950-talet har sjösänkingsbolagets viktigaste Intresse varit att avrinningen fungerat, så att sjön tar emot vatten från Nistenkanalen och andra 

tillflöden och att Eskilaån fungerar. 

Idag räcker inte den ambitionen. Det behövs naturvårdande insatser och en fungerande vattenreglering. Därför behöver även en ansvarsbeskrivning av sjöns framtida 

skötsel tas fram. Tingsryds Kommun behöver involveras eftersom den har ett övergripande ansvar och resurser samt kompetenser som bättre motsvarar hur sjön 

behöver skötas I avseende på ett allmänintresse. 

I övrigt se redovisningar i bilagor. 

2.6 Vilkel miijökvalilelsmål bidrar projeklet lill att uppnå? 

Ingen övergödning ( levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och levande kust och skärgård, ett rikt - och djurliv m fl) 

2.7 Hur kommer proJeklet all bidra lill all uppfylla milJOkvalllelsnormen ror berOrda valtenförekomster och vattenrorvallningens ålgärdsprogram (skrtv max 200 ord)? 

I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram föreslås anläggandet av våtmark-fosfordamm i Fiskestadsjön för att minska totalfosfor och totalkväve till hav. 

3. Tidplan 
3.1 Projektels slartlid: 

2019-01-01 

4. Projektbudget 
4.1 SOkl LOVA-bidrag (kronor): 

640 000 
4.3 LOVA-projeklels medfinansiär(er): 

Tingsryds kommun 100 000:-, Växjö kommun 100 000:-, Fiskstadssjöns-

Kroksjöns fiksevårds-områclesförening 40 000:-, Bräkneåns Vattenförbund 80 

000:-, Bräkneåns Vatten råd 20 000:-

4.4 övriga eventuella finansiärer. 

0 

5. Kostnadsbudget 

Kostnadsspeclnkatlon 

Kompletta 
Fastighetsrättsliga utredningar 

Fiskestadsjön 

Rättsliga översiktliga 

Klicka här för att ange text. utredningar angående övriga 

närbelägna awattnlngsföretag 

Klicka här för att ange text. 
Kostnadsandelar för ordinarie 

recipientkontroll för Bräkneån 

Studier kring dagvatten-

Klicka här för att ange text. avvattningen i Värends Nöbbele, 

Väckelsång och Kvarnamåla 

Klicka här för att ange text. 
Utredning om Flskestadsjöns 

belastning inkl sjödjupsmätning 

Utökade vattenanalyser i 

Klicka här för att ange text . Nistenskanalens, Fiskestadsjöns 

och Eskilaåns tillflöden 

Utredning om dels anläggande 

av våtmarker vid Eskilaviken och 

Klicka här för att ange text. 
Horsholmaviken (kväve-, fosfor-

och sedimentfällor, dels 

framtida vattenreglering av 

Fiskestadsjön. 

Klicka här för att ange text. 
Informations- och förankrings-

åtgärder för berörda 

Klicka här för att ange text. Slutrapportering av projektet 

Klicka här för att ange text. 
Projektledning och 

administration 

3.2 Projeklels slullid: 

2020-12-31 

4.2 LOVA-projektels totala kostnad (kronor): 

980 000 
Belopp anges I kronor. 

340 000:-

Belopp anges i kronor. 

0 

2019 2020 20XX 

90 000 

50000 

40 000 40000 

20000 

160 000 115000 

15000 15000 

185 000 

20000 30000 

25000 

40000 40000 

tndar bidrag: 

65% 

20XX 20XX Totalt 

90000 

50000 

80000 

20000 

275000 

30000 

185000 

50000 

25000 

80000 
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Klicka här för att ange text. Övriga och oförutsedda kostn 95000 95000 

Summa (autosummerlng) 435000 545000 0 0 980000 

6. Förväntade resultat och effekter 
6.1 F0rvänlade resullal av ålgärden (skriv max 200 ord): 

Redovisning ej klar. 
6.2 Forvanlade milj0effekter av ålgärden (skriv max 200 ord): 

Redovisning ej klar. 

Där så aktuellt; 

6 3 Läge Innan åtgärd om läget avser reclolenten Läge efter ålgärd om lägel avser reclplenten 
6.3a Ulsläpp kväve före ålgllrd (kg/år). Ulslåpp kväve eller ålg/lrd (kg/år). Reduktion N Kg//Jr 

0 Reducering med 65 ton kväve, 3 ton fosfor och 50 ton 
#VARDEFEL! 

organiskt material i Fiskestadsjön efter ianspråktagen 

våtmark I Horsholmaviken. 
6.3b Ulsläpp foslor före ålgärd (kg/år). Ulslåpp fosfor efter ålgärd (kg/år). Reduhfion P J(gl/Jr 

0 0 0 

6.4 Läge Innan åtgärd om läget avser havet Läge efter åtgärd om läget avser havet. 
6.4a Ulsläpp kväve före ålgärd (kg/år). Ulsläpp kväve eller ålgärd (kg/år). Reduktion N Kg/år 

Enligt Alcontrol Laboratories rapport Bräkneåns 2017 tillfördes Hanöbukten Reducering med 9 ton kväve, 0,6 ton fosfor och 280 ton UVARDEFEU 

från Bräkneån ungefär 118 ton kväve, 2,25 ton fosfor och 1774 ton organiskt organiskt material. 

material . Eftersom båda desa näringsämnen och det organiska materialet 

hade mycket höga värden i Nlstenkanalen kan det antas att betydande delar 

som nådde Östersjön hade sitt ursprung 11 Fiskestadsjön och dess tillflöden 

och då främst Nistenkanalen. 

Ulslapp fosfor eller ålgärd (kg/år). Reduktion P Kg/år 

6.4b Ulslapp fosfor rore ålgärd (kg/år). 

0 0 0 

6.5 Vilka meloder har använls ror all mala och beräkna milj0effekler? Om målningar. ange melod och uppf0ljnlngsplan. Om schabloner. ange vilka. (Skriv max 200 ord). 

Mätning av vattennivån i Fiskestadsjön pågår kontinuerligt sedan 2016-05-05. Recipientkontroller genomförs regelbundet av företaget SYNLAB Analytics & Services 

Sweden AB i Linköping på uppdrag av Bräkneåns Vattenförbund. 

6.6 Förvänlad Samhällsnytla av ålgärden (se llsla med exempel I anvisningarna) (skrtv max 200 ord): 

Ökad förståelse och kunskap hos lokalbefolkningen om Fiskestadsjöns status och behovet av att vidta åtgärder för Fiskestadsjöns bästa. Ökad kunkap om 

Fiskestadsjöns betydelse för hela Bräkneåns avrinningsområde. 

6.7 Spridning och presenlaUon av resullal och slulsaIser (skriv max 200 ord): 

Redovisning I slutrapport. Genomförande av informations- och temamöten. 

7. Uppföljning och utvärdering 

7.1 Hur kommer resullat och effekter av projektel all följas upp, ulvärderas och spridas (skriv max 200 ord)? Utt0rtigare beskrivning görs I bilaga. 

Om förstudien blir genomförd finns underlag för etapp 2 som består av att genomföra föreslagna åtgärder. Möjligheterna att göra avstämningar mot de fortlöpande 

recipientkontrollmätnlngarna gör det möjligt att analysera värden, åtgärdsbehov och åtgärdsresultat. 

8. Övrigt 
8.1 Ovrigl av lnlresse ror bedömning: 

Åtgärder för Flskestadsjön är i mycket hög grad efterfrågade hos lokalbefolkningen. 

9 BIiagor och underskrift Ange ntnamn och bl/agans rubrik Samtliga bilagor som anges ska bifogas 
9.1 Projektbeskrivning Bilaga 1: Utökad beskrivning, Bilaga 2: Översiktskarta i skal 1:50000, Bilaga 3: Karta 

över Bräkneåns avrinningsområde, Bilaga 4: Skrivelse 2018-10-04 från Fiskestadsjön-

Kroksjöns flskevårdsområdesförening till Tingsryds kommun inkl mätvärden för 

Fiskestadsjöns vattenyas nivå 2016-2018. Bilaga 5: Bräkneåns Vatten råds inbjudan med 

underlag för informations- och dialogmöte I Väckelsång den 11 maj 2017, 

9.2 Plan ror uppföljning och ulvärdering 

9.3 Omvartdsbeskrivning Klicka här för att ange text. 



version 2016-05-04 

19.4 Eventuella andra bilagor, tryckta rapporter och likande material I Klicka här för att ange text. 

29 

9. 5 Underskrift 
Undertecknad godkänner hänned, om projektet beviljas bidrag, att Havs- och vattenmyndigheten får tillgängliggöra resultatet av projektet och publicera milt namn och mina kontaktuppgifler på Havs- och 
ort'"--·-"·-·-·--- ···-•·-•-·- --· • --"·- ------·---

Datum 

Tingsryd 2019-01-31, Reviderad 2019-03-01 

Underskrift av behörig person Namnförtydligande 

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande 

, 
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LOVA-ansökan 

Ansökan från Tingsryds Kommun 

Objekt: Fiskestadsjön, Väckelså ng 

Ansökan om förstudie angående Fiskestadsjöns belastningssituation, våtmarker i Eskilaviken och 

Horsholmaviken samt återställande av vattenreglering av Fiskestadsjön 

Beräknad totalkostnad: 980 000 kr varav 640 000 kr (65 %) söks i statligt LOVA-bidrag och totalt 

340 000 kr (35 %) söks i medfinansiering från Tingsryds Kommun, Växjö kommun, Fiskestadsjön

Kroksjöns fiskevårdsområdesförening, Bräkneåns Vattenförbund och Bräkneåns Vattenråd . 

2.3 Genomföra en förstudie som ska innefatta: 

1. Projektering av våtmark i Eskilaviken och ev. även i Horsholmaviken. 

2. Hydrologisk undersökning av Fiskestadsjöns av- och tillflöden jämte förslag på lämpliga 

vattennivåer i Fiskestadsjön vid höga, normala och låga flöden, samt en belysning av 

Fiskestadsjöns roll i Bräkneåns vattensystem. 

3. Föreslå lämpliga platser och modeller för framtida reglering av Fiskestadsjön jämte 

konsekvensbeskrivning. 

4. Föreslå lämplig ansvarsfördelning av framtida skötsel av Fiskestadssjön inklusive reglering. 

Eskilaåns Kanalbolags insatser m.fl. 

LOVA-bidrag till förstudien behövs till följande ändamål: 

1. Externa konsulter 

2. Material 

3. Faktainsamling och enkäter 

Medfinansiering från Tingsryds Kommun och lokala aktörer behövs till: 

4. Kommunala lönekostnader 

5. Frivilligarbete, ev. resekostnader 

6. Faktainsamling och enkäter 

7. Studier av historiska dokument 

8. Inventering av strandvegetation och igenväxning 

9. Studiebesök 

10. Mötesaktiviteter (lokalhyror, förtäring) 

I förstudien kommer ett flertal föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att bli berörda. 

Ett betydande engagemang från många av dessa intressenter förväntas under projektets 

genomförande. 

Följande intressenter förväntas bli berörda och delaktiga på ett eller annat sätt: Fiskestadsjön

Kroksjöns Fiskevårdsområdesförening, Fiskestads Byalag, Söftestorps Byalag, Väckelsångs Byalag, 

Kåranäs Gård AB, Eskilaåns Kanalbolag och dess delägare, Bräkneåns Vattenråd, 
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Bräkneåns Vattenförbund, Fiske- och vattenrättsägare i Fiskestadsjön, Väckelsångs LRF-avdelning, 

Värends Nöbbele LRF-avdelning, Nistens Torrläggningsföretag av år 1958 med flera. 

Fiskestadsjön 

Fiskestadsjön är en del av Bräkneåns övre vattensystem. Bräkneåns Vattenförbund har låtit 

genomföra omfattande undersökningar av vatten kvaliteten under flera år. Proverna visar att 

Fiskestadsjön via Nistenskanalen tar emot mycket surt och starkt färgat vatten med mycket höga 

halter av TOC, kväve och fosfor. Fiskestadsjön fungerar som en buffert. Värdena förbättras 

nedströms då vattnet passerar sjöarna Ygden och Tiken . Anläggandet av en våtmark i Fiskestadsjön 

skulle dock ytterligare reducera föroreningarna som når vattendragen nedströms och slutligen 

Östersjön. En våtmark i Horsholmaviken skulle vara ännu mera gynnsam för sjöns vattenkvalitet. Den 

är inte lika lätt att anlägga, men skulle behöva samma typ av faktaunderlag som alternativet i 

Eskilaviken . 

Liksom liknande sjöar i länet har det nya klimatet varit påfrestande för Fiskestadsjön. Den långa 

torrperioden 2018 innebär att nya ytor av sjöbottnen torrlades och blev gräsbevuxen och att slyet 

tog fart på de vattenfrilagda stränderna . Den reglering av sjön som anordnades efter 

lantmäteriförrättning av AP Lid berg 1882 är förfallen. Damm luckorna i Eskila kvarn är borta . En 

bergsklack nära Horsholmen är sprängd. Det som idag håller vattennivån i Fiskestadsjön uppe vid 

låga flöden är en 60 meter lång bank av sävrötter vid inloppet av Eskilaviken. Tidigare fanns här tät 

vass som också hindrade utrinningen. Idag hotas sävbanken av att frysa sönder vid sträng kyla och 

lågt vattenstånd. 

Ansvaret för Eskilaåns skötsel innehas av Eskilaåns Kanalbolag. I dag har detta regleringsföretag bara 

en interimsstyrelse och en mycket begränsad verksamhet. Efter Eskila kvarns nedläggning på 1950-

talet har Kanalbolagets viktigaste intresse varit att utrinningen fungerat så att sjön kan ta emot 

vatten från Nistenkanalen och andra tillflöden samt att Eskilaån fungerar vid höga flöden . 

Idag räcker den funktionen inte till. Målsättningen måste inbegripa naturvårdande insatser och en 

lämpligare vattenreglering. Därför behöver även en ansvarsbeskrivning av sjöns framtida skötsel tas 

fram . Tingsryds Kommun behöver involveras eftersom den har ett övergripande ansvar för samhälle 

och natur och andra resurser som bättre motsvarar hur sjön behöver skötas i avseende på ett 

allmänintresse. 

Eskilaviken 

Eskilaviken är idag en igenvuxen del av Fiskestadsjön med vass och en del sälgbuskar. Här sprängdes 

en ränna i ytligt berg för att förbättra utrinningen, Denna fördjupning finns fortfarande kvar. Före 

sjösänkningen fanns även ett annat utlopp genom Söftestorp. Vid Ugglegård låg en kvarn som köptes 

ut och lades ner. Allt vatten rinner sedan sjösänkningen genom Eskilaviken utom vid högvatten då 

sundet mellan Gunnlandsön och Horsholmen översvämmas och mycket vatten rinner från 

Horsholmaviken direkt till Eskilaån. Utanför Eskilaviken växte tät vass fram till för 10 år sedan . Fram 

till 1971 släpptes orenat avloppsvatten ut i sjön från Väckelsångs samhälle . Det bildades tjocka 

klumpar längs stränderna i många vikar och vassen frodades i hela sjön. Efter 40 år verkar dessa 

klumpar ha upplösts och vassen minskat betydligt i omfattning. Vassen utanför Eskilaviken höll 

tillbaka utrinningen så länge den fanns, även under år då vintrarna blev mildare. Att göra om 

Eskilaviken till våtmark skulle inte innebära så stor förändring. Så sent som in på 1950-talet var den 

normala vattennivån nära 135,5 möh och då var Eskilaviken en grund del av sjön. På senare år 

vattenfylls inte viken utom vid högvatten . Den bank av sävrötter som ligger vid Eskilavikens mynning 

är 30-40 cm tjock. Under rötterna finns grus. Banken går i nord-sydlig riktning med sjön i väster. 
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Horsholmaviken 

Denna vik tar emot vattnet från Nistenkanalen och därför sedimenteras mycket sand där. Vilkens inre 

delar är igenvuxna. En djup ränna är grävd i mitten med sandbankar på sidan. Kanske kan halva viken 

användas som våtmark. Nistenkanalens ägare har ett uttalat intresse av att vattnet lätt rinner ut i 

sjön. Men torrperioden under 2018 har gjort klart för skogs- och jordbrukare att diken och kanaler 

har varit väl effektiva 2018. Vi behöver även lära oss att hushålla med vattnet inför torrperioder. Att 

anlägga en våtmark i Horsholmaviken skulle innebära en viss höjning av vattennivån i nedre delen i 

Nistenkanalen. Därför behöver även hydrologiska och juridiska undersökningar ingå i förstudien . 

Övergödning 

Denna bidragsansökan grundar sig i det regionala miljömålet - Ingen övergödning. 

Enligt VISS - Vatteninformationssystem Sverige (se denna bilaga) är Fiskestadsjön klassad som 

övergödd pga belastning av näringsämnen. Betydande påverkan kommer från jordbruk, enskilda 

avlopp och atmosfärisk deposition. Andra betydande miljöproblem är miljögifter (kvicksilver och 

kvicksilverföreningar samt broderad difenyleter), försurning (Fiskestadssjön omfattas av 

Vattenmyndighetens flygkalkningsprogram), morfologiska förändringar och kontinuitet. I Vatten

myndigheternas åtgärdsprogram föreslås anläggandet av våtmark-fosfordamm i Fiskestadsjön för att 

minska totalfosfor och totalkväve till hav. 

Bräkneåns Vattenförbund har under flera år anlitat Alcontrol Laboratories för regelbundna 

provtagningar i Bräkneåns vattensystem. Det finns en sammanställning av data i Bräkneån 2017 en i 

SYNLAB Bräkneån - recipientkontroll 2018 som bifogas denna ansökan. I rapporten bekräftas bilden 

att mycket surt vatten med extremt höga halter av kväve och fosfor samt mycket organiskt material 

(TOC) kommer med Nistenkanalen ut i Fiskestadsjön och att dessa påverkar såväl Fiskestadsjön som 

hela Bräkneåns vattensystem nedströms. 

Totalt bedöms 118 ton kväve, 2,25 ton fosfor och 1774 ton organiskt material (TOC) ha tillförts 

Hanöbukten 2017 via Bräkneån. 

På grund av den omfattande insamlingen av data i ämnet kommer det att gå att följa resultatet av 

anläggandet av våtmarker i Fiskestadsjön tämligen noggrant. Det ger i sin tur anledning att överväga 

möjligheten att dela upp detta våtmarksprojekt i två steg. Att först anlägga våtmarken i Eskilaviken 

och sedan mäta det resultatet och sedan anlägga den i Horsholmaviken för ytterligare mätningar. 

Våtmarker 

I Naturvårdsverkets material om Multifunktionella våtmarker under rubriken Våtmarker bidrar till ett 

hållbart samhälle tas nyttan med våtmarker upp. 

- Gynnar grundvattenbildning. Torkan under 2018 medförde att flera brunnar sina de i området. För 

många är det viktigt att göra vad man kan i frågan. En högre och stabilare vattennivå skulle vara 

gynnsamt liksom att fler våtmarker anlades i tillrinningsområdet. T.ex. i Bergasjön och Östadsjön . 

- Skyddar vid torka. Behovet av magasinering av vatten inför torrperioder har lyfts fram av bl a 

Fiskestadsjön-Kroksjöns fiskevårdsområdesförening. Det är viktigt för hela Bräkneåns vattensystem . 

Se bilagd skrivelse till Tingsryds Kommun 2018-10-04 och Bräkneåns Vattenråd. Däri finns även 

bifogade mätvärden för Fiskestadsjöns vattenytas nivå under perioden 2016-2018. 

- Minskar översvämningsrisk och upprätthåller biologisk mångfald. 
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- Minskar övergödning. Se detta avsnitt. 

- Minskar klimatpåverkan. 

Sammantaget motsvarar dessa punkter vad som lokalt efterfrågas och vad som är Tingsryds 

Kommuns uttalade miljömål. 

Vem äger Fiskestadsjön? 

Frågan är viktig när man försöker förbättra förhållandena för en sjö. För dem bor i närområdet är det 

deras sjö eller möjligen min sjö. Byarna runt sjön kan göra anspråk på sina delar av och gör så när 

man fördelar tex. kräftfisket mellan sig. Fiskestadsjön- Kroks jöns fiskevårdsområdesförening 

bestämmer inte bara över kräftfisket. De säljer även fiskekort . Kort som bl a gäster på Kåranäs 

semesterby vill utnyttja. 

Ingen enskild äger egentligen sjön. Den är en allmän egendom, men många har nyttjanderätt i sjön. 

Det ser olika ut beroende på fastigheternas storlek, läge och i vilka samfälligheter och kanalbolag 

varje fastighet ingår i. 

Vidare äger Nistenkanalens torrläggningsbolag både kanal och rätten att släppa ut sitt vatten i 

Horsholmaviken, liksom flera andra liknande kanalbolag. Och Eskilaåns sjösänkningsföretag äger 

rätten att släppa ut vatten ur sjön och de anläggningar som gjordes för att reglera vattenflödet och 

kvarnverksamheten. Det mesta av detta är visserligen förfallet och bolaget inaktivt, men dess 

äganderätt består. 

Vidare har Tingsryds Kommun intresse av att sjöar och vattendrag förblir viktiga resurser för 

invånarna. Den har miljömål att leva upp till. Man har engagerat sig i Bräkneåns vattenråd och 

Vattenförbund för den sakens skull. 

Därtill kommer statliga direktiv, lagar, förordningar och tillstånd . 

Frågan i rubriken är filosofiskt ställd, för att visa hur komplicerad den är. Den är viktig när man väcker 

opinion för att rädda en sjö. Den behöver dock också ett juridiskt svar. Och därför behövs en juridisk 

genomlysning av projektet, som ett komplement till de andra delarna i förstudien. 
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BESLUT OM LOVA-BIDRAG  

 

BESLUT 

Med stöd av förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vatten-
vårdsprojekt (LOVA), beslutar Länsstyrelsen i Kronobergs län att bevilja 
640 000 kronor till Tingsryds kommun, för det lokala vattenvårdsprojektet      
” Förstudie angående Fiskestadsjöns belastningssituation, våtmarker i 
Eskilaviken och Horsholmaviken i Fiskestadsjön m.m.”. Enligt detta beslut 
betalas nu 480 000 kronor ut till Tingsryds kommun, org.nr 212000-0621. 
 
När slutrapporten har granskats och godkänts beslutar vi om att betala ut 
återstående belopp på 160 000 kronor. Vi kan besluta om att hela eller de-
lar av stödet ska betalas tillbaka, om det inte använts i enlighet med detta 
beslut. 
 

För beslutet gäller följande villkor: 

1. Projektet ska utföras i enlighet med er ansökan. Länsstyrelsen ska infor-
meras om eventuella förändringar i projektet. Ett skriftligt godkännande 
från oss krävs innan väsentliga förändringar genomförs, exempelvis om 
projektets mål eller omfattning ändras eller om projektet blir försenat. 

2. Projektet ska genomföras under tiden 2019-03-30 till 2020-11-30. 

3. Den 31 januari 2020 ska ni delrapportera till oss hur projektet fortlöper. 
Delrapporten ska innehålla följande; redogörelse för hur tidsplanen för 
projektet följs, hur villkoren i stödbeslutet har uppfyllts, vilka resultat som 
åtgärderna medfört på kort sikt och hur projektet fortsättningsvis är avsatt 
att bedrivas och följas upp. 

4. Senast den 30 november 2020 ska ni lämna in en slutrapportering. 
Eventuella förseningar av projektet kan medföra att de återstående 25 % av 
bidraget inte betalas ut. Rapportering ska göras i enlighet med bestämmel-
serna i förordning (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA). 

mailto:jorgen.larsson@tingsryd.se
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5. Faktiska kostnader samt kostnad för arbetstid (såväl kommunal som in-
köpt och ideell) ska kunna verifieras på begäran från oss. 

6. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt stå att 
”Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårds-
projekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg”. Det gäller böcker, rap-
porter, broschyrer, informationstavlor, pressmeddelanden, hemsidor m.m.  

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Tingsryds kommun ansökte den 31 januari 2019 om LOVA-bidrag för       
” Förstudie angående Fiskestadsjöns belastningssituation, våtmarker i 
Eskilaviken och Horsholmaviken i Fiskestadsjön m.m.”. 
 
Målet är att utreda och lämna åtgärdsförslag som kan bidra till att minska 
näringsbelastningen i Fiskestadsjön, övriga berörda åar och sjöar i 
Bräkneåns avrinningsområde samt havet. Vidare är målet att utreda och fö-
reslå åtgärder som kan resultera i att Fiskestadsjön kan bestå som insjö med 
öppet vatten.  

Alla tekniska förslag i projekteringsfasen ska uppfylla de krav som ställs i 
det Europeiska Vattendirektivet vilket innebär att varken ekologisk eller 
hydromorfologisk status får påverkas negativt. Det innebär bland annat att 
förslag till åtgärder inte får skapa vandringshinder för fisk och andra vat-
tenlevande organismer. Med hjälp av rätt teknik kan projektet bidra till att 
förbättra statusen på berörda vattenförekomster och samtidigt behålla en 
flexibilitet för eventuella behov till modifikation inför framtida klimatför-
ändringar eller extrema väderförhållanden med väldigt mycket eller lite vat-
ten. 

Projektet omfattar följande delar: 

1. Projektering av våtmark i Eskilaviken och Horsholmaviken, för att redu-
cera övergödning. 

2. Hydrologisk undersökning av Fiskestadsjöns in- och utflöden med för-
slag på lämpliga vattennivåer vid höga, normala och låga flöden samt en be-
lysning av Fiskestadsjöns roll i Bräkneåns vattensystem. 

3. Utreda möjligheter för att bibehålla vattennivån i Fiskestadsjön. Ekolo-

gisk och hydromorfologisk status får inte påverkas negativt genom att 
vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer skapas. 
 
4. Utreda ansvarsfördelningen för Fiskestadsjön och dess in- och utflöden 
samt utreda de juridiska förhållandena kring inrättandet av våtmarker och 
återställande av vattenreglering 
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5. Föreslå lämplig ansvarsfördelning av framtida skötsel av Fiskestadssjön 
inklusive reglering. Eskilaåns Kanalbolags insatser, Tekniska avdelningen 
hos Tingsryds kommun, m.fl. 
 
Projektet förväntas även bidra till en att ökad förståelse och kunskap hos 
lokalbefolkningen om Fiskestadsjöns status, behovet av att vidta åtgärder 
och vilken betydelse det har för Fiskestadsjön och hela Bräkneåns avrin-
ningsområde. 
 
Projektets totala kostnader uppgår till 980 000 kronor och ni ansöker om 
LOVA-bidrag för 65 % av kostnaderna, 640 000 kronor. 
 
 

MOTIVERING  

Länsstyrelsen är positiv till projektet ” Förstudie angående Fiskestadsjöns 
belastningssituation, våtmarker i Eskilaviken och Horsholmaviken i Fiske-
stadsjön m.m.”.  
 
Projektet kan genom utredning och förslag på lämpliga åtgärder bidra till 
att minska näringsbelastningen i Fiskestadsjön, övriga berörda åar och sjöar 
i Bräkneåns avrinningsområde samt havet. 
 
Projektet ligger i linje med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som före-
slår att en våtmark-fosfordamm anläggs i Fiskestadsjön, för att på så sätt 
minska totalfosfor och totalkväve till hav. 
 
Länsstyrelsen bedömer att projektet kommer att bidra till en viktig mil-
jönytta varvid Länsstyrelsen bör bevilja 640 000 kronor i LOVA-bidrag till 
projektet. 
 

UTBETALNING AV BIDRAG 

Efter att beslut är taget betalar Länsstyrelsen ut 480 000 kronor (75 % av 
bidraget) till av Tingsryds kommun angivet konto, bankgiro 982-4251 
(LOVA Fiskestadsjön).  

När slutrapporten granskats beslutar vi om slutligt bidrag. Vid ett godkän-
nande av slutrapporten betalar vi ut återstående belopp, maximalt 160 000 
kronor. Länsstyrelsen kan besluta att kräva tillbaka hela eller delar av stödet 
om det inte använts i enlighet med detta beslut. 
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BESLUT 

  

  

Datum 

2019-03-08 

  

Ärendenummer  

501-706-2019 

 

 

 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Blanketter och anvisningar för del- och slutrapportering finnas på Länssty-
relsens hemsida 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/natur/stod-
till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html 

 

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET 

Beslutet har fattats av miljövårdsdirektör Martin Sjödahl med vattenvårds-
handläggare Åsa Fredriksson som föredragande. I beslutet har även chef 
för vattenvårdsfunktionen Jan Grosen deltagit. 

 

 

Digital kopia för kännedom till 

Havs och vattenmyndigheten: lstbeslut@havochvatten.se 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/stat-och-kommun/natur/stod-till-naturvard/lokala-vattenvardsprojekt-lova.html
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Tingsryds kommun 

Box 88 

362 22 Tingsryd 

2018-10-04 

Stabila vattennivåer i Fisl<estadssjön påverkar hela Brälmeåns 

avrinningsområde. 

Vid sammanträde med styrelsen för Kroksjöns och Fiskestadsjöns 

Fiskevårdsområdesförening den 17 september beslutades att tillskriva Tingsryds kommun 

och påtala den oro vi känner Inför framtiden vad gäller Fiskestadssjön. Problemet har 

uppmärkssammats under minst 10 års tid och berörda intressenter såsom fiskare, badare, 

markägare, naturälskare m m befarar nu att den vackra Fiskestadssjön på sikt förvandlas till 

en våtmark. Vi har under senare år haft kontakt med Bräkneåns Vatten råd som hjälpt oss 

med viktiga mätningar och även bekostat en plegel. Med plegelns hjälp har gjorts noggranna 

mätningar. (Bifogar de 3 senaste årens mätningar) 

Den fortsatta framställningen sker i 3 avsnitt: i.Fakta Fiskestadssjön 2.Historik Fiskestadssjön 

och 3. Våra försalag. 

i.Fakta Flskestadssjön (Hämtat från Hushållningssällskapets Fiskevårdsplan 2002) 

Sjön har en yta på 516 ha. Sjön har ett medeldjup på 1,2 m med ett maxdjup på 3,2 m på ett 

mycket begränsat område. Sjön är belägen längst norr ut i Bräkneåns avrinningsområde. 

Följande fiskeärter förekommer: Gädda, abborre, mört, braxen, sutare, sarv, löja. 

Kräftbeståndet har efter utplantering i slutet av 1980-talet utvecklats väl. (Signalkräftor) 

Fiskestadssjöns fiskevårdsförenlng bildades 1947 och ombildades 1986 till att omfatta även 

Kroksjön till Kroksjön/Fiskestadssjöns fiskevårdsområdesförening (Fvof). Föreningens enda 

inkomstkälla är försäljning av fiskekort. 

2. Historik Fiskestadssjön 

I slutet av 1800-talet ökade landets befolkning kraftigt och behovet av ytterligare mark var 

stort (bete och odlingsbart). Ett sätt var att sänka sjöar och på detta sätt få "landvinning". 

Sänkning av Flskestadssjön började diskuteras 1871 och efter en lantmäteriförrättning 1882 

fastställdes att sjön skulle sänkas 5 fot (1,5 meter). Detta skulle ge 200-~00 ha "landvinning" 

till de ca 80 markägarna som fick göra stora ekonomiska uppoffringar för att kunna 
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genomföra projektet. Kvarnar och sågverk skulle kompenseras liksom viktigt ålfiske. Någon 

vattendom finns alltså Inte utan grunden utgörs av en lantmäteriförrättnlng, (Lantmätare A P 

Liedberg). Vattennivån före sjösänkningen var 136,26 öh enligt Inhuggna märken I 

berghällar och jordfasta stenar. Efter sänkningen på 5 fot skulle vattenytan alltså vara 134,76 

öh. 1959 utfördes sprängning av ett "dämme" söder om Horsholmen. Anledningen till denna 

sprängning framgår inte av tillgängliga protokoll. Vid mätningar 2017 konstaters att 

"dämmet" har nivån 134,10 öh vilket är 66 cm under den nivå som lantmäteriförrättningen 

fastställde för sjön I 

3. Våra förslag. (A har högst prioritet och därefter B och C) 

A. Återställ det bortsprängda "dämmet" till nivån 134,76 öh. Detta skulle öka sjöns 

bufferkapacitet och bidra till ett jämnade flöde över året och därmed säkerställa kräftfiske 

och biologisk mångfald i övrigt i Eskilaån och avrinningen till Vgden .. "Dämmet" bör gjutas 

och gärna med möjlighet till reglering. En konsekvensutredning gentemot övriga Intressenter 

är nog nödvändig/önskvärd. 

B. Söftestorpsviken bör muddras/rensas för att möjliggöra båttrafik. Nu sker en snabb 

igenväxnlng och förbusknlng. I år har flskerättsinnehavarna inte kunnat fiska kräftor på 

grund av att de inte kommit ut med sina båtar. 

C. Samtliga tillflöde till Fiskestadssjön bör muddras/rensas ( Tillflöde från Hyllen, l<roksjön, 

Agnagöl, m fl) 

Kontaktpersoner: Flskevårdsområdesföreningen Karl-Henrik l<nutsson (070-8388526), Stan 

Weyns(076-7676443) 

Fiskestads Byalag: Åke Persson {070-3181086) 

Markägare: Anders Blomqvist (076-7933327) 

Kopia på denna skrivelse tillställs Bräkneåns vattenråd 

(~ ~a:J . 
Stig lennartsson, sekre:::::;J70-629 55 34) 

( \ 
--~ __ j 



Mätvärden för Fiskestadssjöns vattenytas nivå 2016 
0-punkten är lika med 135 meter över havet 

Datum Differens Meterö h Datum Differens Meter öh 

16-05-05 -18,00 134,82 16-11-27 -22,00 134,78 

16-05-23 -19,00 134,81 16-12-01 -23,00 134,77 

16-05-29 -20,00 134,80 16-12-07 -24,00 134,76 

16-06-01 -26,00 134,74 16-12-12 -19,00 134,81 

16-06-05 -28,00 134,72 
16-06-09 -30,00 134,70 

( 16-06-15 -31,00 134,69 
,-._ 16-06-21 -32,00 134,68 

16-06-25 -34,00 134,66 
16-07-02 -36,00 134,64 

( 16-07-04 -36,00 134,64 
,-.. 16-07-09 -32,00 134,68 

16-07-11 -33,00 134,67 
16-07-13 -33,00 134,67 

16-07-19 -34,00 134,66 

16-07-20 -34,00 134.,66 
16-07-23 -35,00 134,65 

16-07-26 -37,00 134.,63 
16-07-30 -40,00 134,60 
16-08-03 -40,00 134,60 
16-08-09 -42,00 134,58 
16-08-16 -43,00 134,57 

16-08-23 -42,00 134,58 

16-08-28 -42,00 134,58 

-- 16-08-29 -43,00 134,57 
( 

16-09-04 -44,00 134,56 

16-09-07 -44,00 134,56 
16-09-11 -45,00 134,55 

,,-.._ 16-09-16 -46,00 134,54 
( 16-09-19 -46,00 134,54 

16-09-22 -48,00 134,52 
16-10-23 -44,00 134,56 

16-11-04 -42,00 134,58 

16-11-07 -34,00 134,66 
16-11-10 -32,00 134,68 

16-11-16 -30,00 1.34,70 
16-11-18 -28,00 134.,72 

16-11-19 -25,00 134,75 
16-11-21 -24,00 1.34,76 
16-11-24 -22,00 134,78 

Mätningarna utförda av 
Slgbert Gunnarsson 

) j/vt3 



Mätvärden för Fiskestadssjöns vattenytas nivå 2017 
0-punkten iir llka med 1.35 meter över havet 

Datum Differens Meter öh Datum Differens Meter öh 

2017-01-05 -19 134,B:1. 2017-08-19 -35 134,65 

2017-01-05 -18 134,82 2017-08-20 -34 3.34,66 

2017-01-24 -3.8 134,82 2017-08-23 -33 134,67 

2017-02-22 -15 134,85 2017-08-30 -31 134,69 

2017-02-23 -13 134,87 2017-09-02 -30 134,70 

2017-02-28 -12 134,88 2017-09-07 -28 134,72 

( 2017-03-01 -11 134,89 2017-09-10 -24 134,76 
,..., 2017-03-03 -11 134,89 2017-09-13 -22 134,78 

2017-03-11 -10 134,90 2017-09-16 -18 134,82 

2017-03-13 -9 134,93. 2017-09-17 -16 134,84 

( 2017-03-20 -9 134,91 2017-09-23 -14 134,86 

2017-03-22 -10 134,90 2017-10-06 -12 3.34,88 

2017-03-31 -14 134,86 2017-10-07 -10 134,90 
2017-04-04 -16 134,84 2017-10-08 -9 - 134,93. 

2017-04-06 -17 · 134,83 2017-10-14 -6 3.34,94 
2017-04-08 -18 134,82 2017-10-22 -6 134,94 
2017-04-10 -17 134.,83 2017-10-25 0 135,00 
2017-04-20 -20 134,80 2017-10-26 4 135,04 
2017-04-23 -22 3.34,78 2017-10-28 10 3.35,10 
2017-04-30 -24 134,76 2017-10-30 12 135,12 
2017-05-06 -28 134.,72 2017-11-05 3.0 135,10 
2017-05-11 -30 134,70 2017-11-08 8 135,08 
2017-05-13 -31 134.,69 2017-11-10 6 135.,06 
2017-05-19 -33 134,67 2017-11-12 4 135.,04 

,-... 2017-05-21 -35 134,65 2017-12-01 9 135,09 ( 
2017-05-26 -36 134,64 2017-12-03 10 135,10 
2017-06-04 -38 134,62 2017-12-17 22 135.,22 
2017-06-07 -36 134,64 2017-12-26 32 1.35,32 

,-.. 
2017-06-08 -34 134,66 2017-12-27 36 135,36 

( 2017-06-11 -35 134.,65 2017-12-31 36 1.35,36 
2017-06-19 -34 1.34.,66 

2017-07-07 -35 134,65 

2017-07-14 -40 1.34,60 

2017-07-18 -42 134,58 

2017-07-19 -40 1.34,60 

2017-07-21 -42 1.34.,58 

2017-08-04 -40 134.,60 

2017-08-09 -38 134,62 
2017-08-10 -40 1.34.,60 

2017-08-18 -38 3.34,62 

Mätningarna utförda av 

Slgbert Gunnarsson 

) 



Mätning av vattennivå i Fiskestadssjön 2018 01 01 

Datum nivå Datum • 0 

rnva Datum nivå Datum nivå 

1/1 35+ 12/4 3+ 27/6 41- 2/9 59 -
4/1 38+ 15/4 0 2/7 42- 10/9 60-
5/1 39+ 19/4 5- 3/7 44- 13/9 60-
11/1 30+ 21/4 8- 5/7 46- 15/9 62 -

( 13/1 28+ 26/4 12- 7/7 47- 18/ 60-
20/1 24+ 28/4 14- 11/7 48-

( 
25/1 16+ 1/5 14- 12/7 49-

28/1 30+ 6/5 18- 13/7 50-

29/1 32 + 10/5 20- 18/7 32 -

30/1 36+ 11/5 19- 20/7 48-

1/2 42 + 14/5 21- 24/7 51-

4/2 42+ 18/5 22- 25/7 52-

8/2 34+ 22/5 24- 29/7 54-

15/2 16+ 23/5 27- 1/8 55-

21/2 8+ 25/5 28- 5/8 58-
( 

12/3 8 - 29/5 28 - 6/8 59 

15/3 0- 31/5 30- 7/8 60-

( 21/3 2- 4/6 33 - 9/8 60-

27/3 1- 5/6 34- 12/8 60-

29/3 3- 12/6 36- 16/8 60-

6/4 0 16/6 38- 19/8 60-

8/4 3+ 18/6 37- 25/8 61-

9/4 3+ 24/6 39- 31/8 60-
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Bräkneåns 
Vatten råd 

c/o Tingsryds kommun 
Utvecklingsavdelningen, Box 88 
362 22 Tingsryd 
E-post: braknean@gmail.com 
Organisationsnr 802460-5548 
PlusGiro 610624-9 
BankGiro 783-1027 

Till föreningar och organisationer 
enligt sändlista 

Inbjudan till informations- och dialogmöte om Fiskestadsjöns vattennivåer 

Tid: Torsdagen den 11 maj 2017, kl 19.00 
Plats: Björkeborgs Bygdegård, Väckelsång 

1(2) 

Den ideella föreningen Bräkneåns Vattenråd har under år 2015-2017 varit engagerad i frågan om 
Fiskestadsjöns vattennivåer och vattenflöden in och ut ur sjön. På uppdrag av Bräkneåns 
Vattenråd bar höjdrnätningar genomförts i och vid Fiskestadsjön och Eskilaån. 

Bräkneåns Vattenråd inbjuder härmed till informations- och dialogmöte för att redovisa det 
utförda arbetet och gemensamt diskutera behovet av fortsatt engagemang kring Fiskestadsjön. 

Program: 

I .Välkomsthälsning, Kerstin Björklund, ordförande i Bräkneåns Vattenråd 
2. Inledning och bakgrundsinformation, representanter från styrelsen för Bräkneåns Vattenråd 
3. Redovisning av genomförda höjdrnätningar i och vid Fiskestadsjön och Eskilaån, 
Bengt Eliasson, Geoiden Mätteknik i Varberg AB 
4. Redovisning av genomförd flygfotografering samt visning av flygmaskiner, 
Ingmar Carlsson, Drönartjänst i Kronoberg, Blötan Tingsryd 

( 5. Visning av lantmäterikartan för Fiskestadsjöns sänkning på 1870-talet, Sigbert Gunnarsson, 
Väckelsång 
6. Reflexioner och inspel med anledning av kvällens redovisningar från 
- Fiskestads Byalag 

( - Söftestorps Byalag 
- Väckelsångs byalag 
- Fiskestadsjöns- Kroksjöns fiskevårdsområdesförening 
-Väckelsångs LRF-avdelning 
- Värends Nöbbele LRF-avdelning 
- Nistens torrläggningsföretag av år 1958 
- Södra SBO Tingsryd-Linneryd 
-Väckelsångs sockenråd/ Björkeborgs Byggnadsförening 
7. Gemensam diskussion med anledning av kvällens redovisningar 
8. Hur skall arbetet och engagemanget gå vidare? 
9. Övriga frågor 
10. Mötet avslutas 

Vänd! 
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Bräkneåns Vattenråd bjuder på fika under kvällen! 

Alla intresserade är varmt Välkomna! 

Bräkneåns Vattenråd 

Kerstin Björklund 
Ordförande 

Sändlista: Fiskestads Byalag, c/o Åke Persson, Björklunda, 362 50 Väckelsång 
Söftestorps Byalag, c/o Stan Weyns, Söftestorp Solbacken, 362 50 Väckelsång 
Väckelsångs byalag, c/o Mikael Gowenius, Väckelsång Knapagård 45, 
362 51 Väckelsång 
Fiskestadsjöns-Kroksjöns fiskevårdsområdesförening, c/o Karl-Henrik Knutsson, 
Boarydsudd Knutsagård, 362 50 Väckelsång 
Väckelsångs LRF-avdelning, c/o Bengt Albinsson, Boaryd 12,362 50 Väckelsång 
Värends Nöbbele LRF-avdelning, c/o Wilhelm Bengtsson, Kåramåla 6, 
360 47 Värends Nöbbele 
Nistens torrläggningsföretag av år 1958, c/o Mikael Andersson, Vedkärr Vatsholm, 
360 47 Värends Nöbbele 
Södra SBO Tingsryd-Linneryd, c/o Camilla Logam, Nöbbele Kärr Kärrsjögården, 
360 47 Värends Nöbbele 
Väckelsångs Sockenråd/Björkeborgs Byggnadsförening, c/o Sören Johansson, 
Björkeborgsgatan 23, 362 50 Väckelsång 

2(2) 

Tingsryds Fiskevårdskrets, c/o Ronni Nilsson, Vrångaböke Nonregård 8,362 96 Ryd 

Denna inbjudan sändes även till medlemmarna i Bräkneåns Vattenråd. 

Annons angående mötet kommer att införas i tidningen Smålandsposten 
lördagen den 6 maj 201 7. 



( 

Bräkneåns 
Vatten råd 

c/o Tingsryds kommun 
Utvecklingsavdelningen, Box 88 
362 22 Tingsryd 
E-post: braknean@gmail.com 
Organisationsnr 802460-5548 
PlusGiro 610624-9 
BankGiro 783-1027 

2017-04-25 

Till föreningar och organisationer 
som inbjudes till informationsmöte 
i Väckelsång den 11 maj 2017 

1(2) 

Sammanfattning av Bräkneåns Vattenråds arbete med Fiskestadsjön under åren 2015-2017 

Bakgrund: Vid styrelsemötet för Bräkneåns Vattenråd 2015-06-09 vädjade ordföranden i 
Fiskestads Byalag Åke Persson om Vattenrådets hjälp och samverkan för att komma till rätta 
med de redovisade problemen med låga ph-värden samt de ständigt återkommande problemen 
med låga vattennivåer i Fiskestadsjön. Under Vattenrådets medverkan vid Väckelsångsdagen den 
30 augusti 2015 fortsatte dialogerna om de låga vattennivåerna i Fiskestadsjön. 
Den 28 september 2015 genomförde företrädare från Vattenrådet ett besök och möte med lokala 
representanter i området vid Fiskestadsjön och Eskilaån. Bland annat besöktes då 2 st vatten
märken som var inhuggna i jordfästa stenar utefter Eskilaån. Anteckningar från detta besök 
framgår av bilaga 1. 

Vid Bräkneåns Vattenråds styrelsemöte i december 2015 beslutade styrelsen att för samråd och 
yttrande översända den lokalt påtalade frågan om de återkommande problemen med de låga 
vattennivåerna i Fiskestadsjön till följande berörda lokala organisationer: Fiskestads Byalag, 
Söftestorps Byalag, Fiskestadsjöns-Kroksjöns fiskevårdsområdesförening, Väckelsångs LRF
avdelning, Södra SBO Tingsryd-Linneryd, Nistens TmT-läggningsföretag av år 1958 och 
Värends Nöbbele LRF-avdelning 
Till Bräkneåns Vattenråd inkom samrådsyttranden från 
- Fiskestads Byalag 
- Söftestorps Byalag 
- Fiskestadsj öns-Kroksj öns fiskevårdsområdesförening 
- Väckelsångs LRF-avdelning 
- Nistens Torrläggningsföretag av år 1958 
Ovannämnda yttranden framgår av bilaga 2. Södra SBO Tingsryd-Linneryd och Värends 
Nöbbele LRF-avdelning meddelade till Vattenrådet att de avstod från att lämna yttrande. 

Styrelsen för Bräkneåns Vattenråd har vid sammanträden 2016-03-03, 2016-04-27 och 2016-06-
08 diskuterat och behandlat frågan om de låga vattennivåerna i Fiskestadsjön. Genom styrelse
beslut har Vattenrådet anskaffat en pegel till Fiskestadsjön. Pegeln kom på plats i Fiskestadsjön 
den 19 maj 2016. Sigbert Gunnarsson, Christer Johansson och Stig Lennartsson har därefter 
genomfört regelbundna avläsningar av Fiskestadsjöns vattenstånd samt bokfört resultaten. 
Mätningarna under 2016 och 2017 framgår av bilaga 3. Dessa mätningar kommer att fortgå under 
året. 
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Styrelsen för Bräkneåns Vattenråd kom under våren 2016 till slutsatsen att det måste bringas 
klarhet i vilken vattennivå som Fiskestadsjön skall ha enligt gällande vattendom från år 1871. 
Styrelsen beslutade därför vid sammanträdet 2016-06-08 att beställa och bekosta en höjdmätning 
för takpriset 15 000 kronor. Styrelsen har uppdragit åt Bengt Eliasson från Geoiden Mätteknik 
AB i Varberg, som är ett konsultföretag inom bygg- och anläggnings branschen, att utföra 
uppdraget. Företaget har de högsta behörigheterna som bl a Lantmäteriet och Trafikverket kräver 
av mätningsansvarig personal. 
Den 20 juli 2016 var Bengt Eliasson för första gången på plats och utförde mätningarna. Vid 
detta tillfälle var de lokala företrädarna Sigbe1i Gunnarsson och Christer Johansson samt ägaren 
till fastigheterna Söftestorp 1 :34 och 1 :35 Ola Cedervall närvarande. Några få dagar efter 
mätningarna redovisade Ola Cedervall att han hade funnit det sedan länge eftersökta 
vattenmärket i de sjönära berghällarna i Söftestorp. Vattenrådets styrelse beslutade då att 
kompletterande mätningar skulle göras. Den 16 september 2016 var Bengt Eliasson åter på plats 
för att genomföra kompletterande mätningar. Vid dessa mätningar var Sigbert Gunnarsson samt 
Rolf Lindberg, styrelseledamot i Bråkneåns Vattenråd närvarande. Rolf Lindberg fotograferade 
när mätningarna genomfördes. 

Bengt Eliasson har till Bräkneåns Vattenråd översänt redovisning av mätningsuppdraget. 
Redovisningen, som är daterad 2016-11-29, :framgår av bilaga 4. Styrelseledamoten Henrik 
Östman har utarbetat en liten lista med förklaringar bilaga 5 till vissa av de begrepp som ingår i 
Geoidens mätredovisning. 

För Bräkneåns Vattenråd 

Kerstin Björklund 
Ordförande 

Bilaga 1: Anteckningar från besök vid Fiskestadsjön och Eskilaån den 28 september 2015 
Bilaga 2: Inkomna synpunlcter på Bräkneåns Vattenråds samrådsskrivelse den 20 januari 2016 
Bilaga 3: Redovisning av genomförda vattenståndsmätningar vid pegel i Fiskestadsjön under 
2016 och 2017 
Bilaga 4: Rappo1i 2016-11-29 från från Geoiden Mätteknik i Varberg AB angående genomförda 
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Besöksanteclmingar 

Bräkneåns 
Vattenråd 

2015-09-28 

Anteckningar från besök vid Fiskestadsjön och Eskilaån 

Tid: Måndagen den 28 september 2015, kl 12.00-16.45 
Startplats: Fiskestads bad- och båtplats 
Närvarande: De lokala representanterna Sigbert Gunnarsson och Börje Frantz samt Kerstin 
Björklund, Rolf Lindberg och Jörgen Larsson från Bräkneåns Vattemåd. 
Bakgrund: Vid styrelsemötet för Bräkneåns Vattemåd 2015-06-09 vädjade ordföranden i 
Fiskestads Byalag Åke Persson om Vattemådets hjälp och samverkan för att komma till rätta 
med de redovisade problemen med låga ph-värden samt de ständigt återkommande problemen 
med låga vattennivåer i Fiskestadsjön. Under Vattemådets medverkan vid Väckelsångsdagen 
den 30 augusti 2015 fortsatte dialogerna om de låga vattennivåerna i Fiskestadsjön. Lokala 
företrädare erbjöd då Vattemådet att göra ett guidat besök i området. 

Vid dagens besök fanns följande textunderlag tillgängliga: 
-Ingegerd Karlssons artikel Sänkningen av Fiskestadsj ön. Artikeln planeras att publiceras i 
den kommande hembygdsboken för Väckelsångs socken. 
-Utdrag ur Domboken för Konga härad 1871 sommartinget, sammanställt av Ingegerd 
Karlsson. 

Besöket inleddes med gemensam samling vid Fiskestads bad- och båtplats. Sigbert 
Gunnarsson visade en förrättningskarta från år 1871 på vilken framgår konsekvenserna av en 
sänkning av Fiskestadsjön med 5 fot ( cirka 1,5 meter). När sjön sänktes ändrades sjöns 
utlopp från den mer sydligt belägna U gglegårdsqvams kanal till det nya utloppet som än idag 
heter Eskilaån. Utloppet till Eskilaån har ett betydligt mer nordligt läge än ·c1.et tidigare 
utloppet i U gglegårdsqvams kanal. 

Vid besöket på Fiskestads bad- och båtplats kunde konstateras hur Nistenskanalen har sitt 
inlopp i sjön omedelbart norr om byn Horsholmen några hundra meter öster om bad- och 
båtplatsen. Fiskestadsjöns utlopp i Eskilaån strax söder om Horsholmen kunde också ses från 
bad- och båtplatsen. Vid besöket framgick hur påfallande litet som avståndet äJ.· mellan 
Nistenskanalen och Eskilaån. Härigenom blir huvudvattenstförrinirigen genom sjön inte så 
stor. 

Efter besöket vid bad-och båtplatsen gick resan vidare till olika platser utefter Eskilaån 
nedströms Fiskestadsjön: 
1. En plats utefter Eskilaån där åns lugnvatten övergår i en forssträcka. Denna plats med 
nivåskillnad är avgörande för Fiskestadsjöns vattennivå. Eskilaån startar i den smala viken 
mellan Gullandsön i norr och Granö i söder. Mellan forsen och sjön flyter ån i ett låglänt och 
otillgängligt område utan fasta bottnar. Vid besöket rann det vatten i ån trots att sjön vid 
tillfället hade en låg vattennivå. Gamla trädstammar och grenar som låg kvar i ån hade en 
återhållande effekt på vattenavrinningen från sjön. Under 1960-talet hade sprängningsarbeten 
vidtagits vid den nuvarande forsen för att få ett effektivare vattenutlopp från sjön. Sprängsten 
från dessa arbeten fanns upplagd på platsen. Ett försök att skapa en våtmark på de låglänta 
mossmarkerna nedströms forsen har gjorts. Eftersom vatten inte kunde dämmas in och få till 
a kvarstanna inom området blev våtmarksprojektet misslyckat och fick läggas ner. 
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Bräkneåns 
Vattenråd 

Besöksanteckningar 

2015-09-28 

Vid besöket framstod det som uppenbart att det är omständigheterna vid forsen som 
bestämmer Fiskestadsjöns vattennivåer. Vid besöket gjordes försök att hitta det vattenmärke 
som enligt Dombokens protokoll skall finnas i närheten av forsen. Sökningsarbetet gav inget 
resultat. Enligt domboksprotokollet ligger det omtvistade utloppet inom detta område. 

Lantbrukaren på gården Horsholmen Roger Johansson deltog delvis under besöket vid forsen. 
Roger Johansson :framhöll att han vill ha så låga vattennivåer som möjligt i såväl 
Fiskestadsjön som Eskilaån. Enligt Johansson är anledningen till detta att produktionen på 
jordbrul<S- och skogsbruksmarkerna försämras när vattennivåerna är höga. 

2. På återvandringen från forsområdet upp till gårdscentrum i Horsholmen gjordes besök på 
ytterligare en plats som enligt fö1Tättningskartan och domstolsprotokollet skall inrymma 
ytterligare ett vattenmärke. Denna plats beskrivs i protokollet som platsen för det ostridiga 
utloppet. Sökning efter detta vattenmärke som här skall finnas i jordfäst sten gav inte heller 
något resultat. 

3. Eskilaån vid Backholmen var nästa besökspunlct. Nedströms bron över Eskilaån kunde 
konstateras en liten nivåskillnad (fall) i ån på cirka 1-3 decimeter. Vattenflödet var här mycket 
begränsat och upplevdes som lägre än vad som konstaterades uppströms i fallet vid 
Fiskestadsjöns utlopp. 

4. Vid platsen för nuvai-ande kalkdoserare i Eskilaån kunde gruppen se det vattenmärke som 
finns redovisat i fö1Tättningskarta och domstolsprotokoll. Platsen benämnes Andersabro i 
protokollet. I vägkanten och kanten på Eskilaån finns detta vattenmärke i j ordfast sten. 
(Vattenmärkets ungefärliga utformning framgår av teckning- se bilaga A). Det syntes 
uppenbart att man vid tidigare byggnation av skogsvägen förbi varit medveten om och tagit 
hänsyn till detta inhuggna vattenmärke i den jordfästa stenen. Nedströms denna plats kunde 
konstateras att man genomfört djupa schaktningar för att få fall i ån. 

5. Vid Foglakärr kunde gruppen se ytterligare ett vattenmärke inhugget i jordfäst sten. Nära 
Eskilaån i det aktivt brulrnde j ordbruksområdet står vattenmärket att finna i en j ordfast sten. 
Detta vattenmärke finns utmärkt på förrättningskartan från 1871. I protokollet har 
vattenmärket fått lägesbestämningen vid Foglalcärrs gärdesgård. (Vattenmärkets ungefärliga 
utformning framgår av teckning- se bilaga A). 

6. Dagens sista besök gjordes på tomtområdena tillhörande 2 fritidshus vid Fiskestadsjöns 
östra strand inom byn Söftestorp. Tomterna är belägna omedelbart söder om den plats där 
Fiskestadsjöns tidigare utlopp Ugglegårdsqvarns kanal var belägen före tiden för 
sjösänkningen. Enligt dombokens protokoll samt den tillhörande kartan anges följande: Till 
:framtida efterrättelse har ett vattenmärke blivit utsatt "uti en hall belägen 200 fot vester om 
sjöns utlopp i U gglegårdsqvarna kanal. .. " 
De berghällar som här beskrivs är belägna inom tomtområdena för de båda alctuella 
fritidshusen. Tidigare ägare av fritidshusen med flera personer har lagt ner omfattande tid för 
att söka efter vattenmärket i berghällen men hittills utan resultat. Vid besöket på platsen 
gjordes även här vissa resultatlösa försök att hitta vattenmärket i berghällen. 
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Bräkneåns 
Vattenråd 

Besöks anteckningar 

2015-09-28 

Till Bräkneåns Vattenråd har medlemmar i V attenrådet påtalat att den del av Fiskestadsj ön 
som gränsar mot Söftestorp -viken öster om Skallö m fl öar - knappast inte längre är farbar 
med båt på grund av sjöns låga vattennivå och den allt mer tilltagande igenväxningen. 

Sammanfattning: Dagens besöksrunda i området vid Fiskestadsj ön och Eskilaån upplevdes 
från V attenrådets representanter som mycket värdefull och givande. Från lokalt håll i området 
framfördes att man skulle vilja få upp/höja vattennivån i Fiskestadsjön 30-40 centimeter för 
att slippa de lågvattennivåer som ofta uppstår nu på senare tid (måttet räknat från lågvatten
nivån). Varför sjön numera så snabbt tappas av på vatten så att låga vattennivåer därmed 
uppstår är ett ofta diskuterat ämne i bygden. Lokalt vill man ha stöd från Bräkneåns Vattenråd 
för att komma till rätta med de låga vattennivåerna i Fiskestadsjön. Sjöns ringa djup 
(medeldjup 1,2 meter) gör att sjön är mycket känslig.för de låga vattennivåerna. Lokalt har 
man noterat att utbredning av vass i sjön har minskat vilket kanske kan förldara att vattnet 
snabbare och i större mängd nu kan passera ut i Eskilaån. 
Besöksrundan bidrog med ett mycket viktigt ldargörande då det framstod som uppenbart att 
det är omständigheterna vid forsen som bestämmer Fiskestadsjöns vattennivåer. Vid besöket 
konstaterades också att gamla trädstarnmar och grenar, som låg kvar i ån uppströms forsen, 
hade en återhållande effekt på vattenavrinningen från sjön. 

Vid mötet konstaterades att :frågorna kring sjöns vattennivåer måste belysas och utredas av 
Länsstyrelsen i Krono bergs län samt att Bräk:neåns Vattenråd kan ta initiativet till att 
:frågeställningarna kring Fiskestadsjöns vattennivåer kommer Länsstyrelsen till del. 

Jörge 1: arsson 
Sekrete\are i Bräk:neåns Vattenråd 
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Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej Jörgen 

makagard2@gmail.com 
den 4 februari 2016 09:34 
Larsson Jörgen 
Yttrande Fiskestads Byalag 
Bräkneåns Vattendom.docx 

Bifogar Fiskestad Byalags yttrande rörande vattennivån i Fiskestadssjön. 
Några synpunkter på vår skrivelse så nås vi på denna mailac;fress. 

Mvh 
Åke Persson/Åke Karlsson 

( Ordf Kassör 

( 

[Sida] 
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Fiskestad 2016-02-04 

Till Bräkneåns Vattenråd 

Yttrande ifrån Fiskestad Byalag angående vattennivån i Fiskestadsjön. 

Fiskestad Byalag anser att undersökning bör ske under en årscykel om hur 

( Fiskestadsjöns vattennivå förhåller sej till gällande vattendom. 

( Utgångspunkt kan vara de vattenmärken som är uthuggna i de jordfästa stenar 

som är belägna utefter Eskilaån. bessa mätningar bör ge en vägledning för 

nästa åtgärdsprogram.l åtgärdsprogrammet bör även finnas fortsatt mätning av 

PH -värden i sjön. 

( 
\. 

Fiskestad byalag är tacksamma för det arbete som Bräkneåns Vattenråd har 

lagt ner på vattenfrågan. 

Fiskestad Byalag ställer gärna upp som informations och serviceinstution vid 

det fortsatta arbetet. 

Fiskestad Byalag 

Styrelsen 



Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej Jörgen 

makagard2@gmail.com 
den 5 februari 2016 12:15 
Larsson Jörgen 
Re: Yttrande Fiskestads Byalag 

Jag skriver till detta som svar på dina fråga ,behövs mer komplettering så bara hör av er. 

Vassbottnarna har höjts i Sandgårdslandet,Herrgårdsviken,Makaviken samt Söftestorpsviken dessutom har 
stenar kommit fram i sjön de sista åren som 
inte vara några tidigare problem för båtar. 

( Mvh 

'( 

Åke Karlsson 
From: Larsson Jörgen 
Sent: Friday, February 05, 2016 9:37 AM 
To: makagard2@gmail.com 
Cc: mailto:braknean@gmail.com 
Subject: SV: Yttrande Fiskestads Byalag 

Hej Åke och Åke! 
Tack för ert E-postbrev med det bifogade yttrandet! 
Yttrandet är relativt kortfattat men i texten framgår ju vad ni menar. Yttrandet skulle, om ni vill, kunna innehålla en 
liten beskrivning av hur ni i bygden upplever problemen med de låga vattennivåerna i Fiskestadsjön (tex 
igenväxningen, konsekvenser, risker/farhågor, jämförelser över tiden ... ) 
Om Bräkneåns Vatten råd behöver få komplettering i något avseende så hoppas vi att få återkomma till er. 

Med vänlig hälsning 
Jörgen Larsson 
Landsbygdsutvecklare 

Tingsryds kommun 
Box88 
Besöksadress: Torggatan 12 
362 22 Tingsryd 

Tel direkt:0477-44116 
Tel vxl: 0477-441 00 
E-post: jorgen.larsson@tingsryd.se 
Hemsida: www.tingsryd.se 

Från: makagard2@gmail.com [mai1to:makagard2@gmail.com] 
Skickat: den 4 februari 2016 09:34 
Till: Larsson Jörgen <Jorgen.Larsson@tingsryd.se> 
Ämne: Yttrande Fiskestads Byalag 

Hej Jörgen 
Bifogar Fiskestad Byalags yttrande rörande vattennivån i Fiskestadssjön. 
Några synpunkter på vår skrivelse så nås vi på denna mailadress. 

Mvh 
Åke Persson/ Åke Karlsson 

[Sida] 
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Bräkneåns Vattenråd 
c/o Tingsryds kommun 
Utvecklingsavdelningen 
Box88 
362 22 Tingsryd 

Som svar på er fråga om vattennivåerna i Fiskestadsjön vill vi framföra att det låga 
vattenståndet som uppkommit på 2000-talet gör det svårt att komma ut på sjön från stränderna 
innanför Skallö. Av de grundtoppar som börjat uppträda ovan vattenytan i det området, är 
flera gräsbevuxna och på någon finµs mindre buskar. Fåglarna hjälper till med gödning som 
bygger upp växtligheten ytterligare. Om några år går det troligen inte att ta sig fram med båt. 
En höjning av vattenytan som föreslagits är önskvärd. Framför allt sjunker nivån mycket 
snabbt direkt efter vårfloden. Mer vatten under sommaren behövs för att värna naturvärden i 
systemet. 

Göran och Kerstin Petersson som bedriver aktivt lant- och skogsbruk och äger stor del av 
strandnära mark motsätter sig bestämt höjning av vattennivån i Fiskestadsjön. Detsamma gör 

· Henrik och Linda Petersson. Personerna ovan anser att en viktig orsak till att vattennivån i 
sjön är låg, är att skötseln/rensning av skogs- och odlingsdiken som tillhör sjöns 
tillflödesområden, kraftigt har försämrats under de senaste 40-50 åren. Vatten som tidigare 
rann ut i sjön från dessa diken, stannar kvar i skogs- och odlingsmarken. 

För att objektivt kunna bedöma förhållandena skulle mätningar av vattennivån under olika 
tider på året behövas. Stämmer uppgiften 135,8 möh som finns på topografiska kartan? 

För Söftestorps Byalag 160228 

J~d,,~~~ 
Ingegerd Karlsson 
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Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 
Bifogade filer: 

Hej 

Ann-Mari Liija <annmari.lilja@gmail.com> 
den 23 februari 2016 13:15 
Kerstin Björklund; Larsson Jörgen 
Skrivelse om låga vattennivåerna i Fiskestadssjön 
FVOF till BVR 2016-02-23 001.png 

Gs~ tQ__ ~ Gc: 3 . ro. 

l l:i) 

Vi har fått en skrivelse från Bräkneåns Vattemåd om de låga vattennivåerna i Fiskestadssj ön, i denna 
skrivelse står det att BVR har varit ute och titta på och efter vattenmärkningar tunt Fiskestadssjön. Vi har 
fått veta att det skulle vara BVR som bjudit in till detta besök och vi ställer oss frågan varför vi i 
Fiskestadssjön-Kroksjöns FVOF inte blev medbjudna då det är vi som har det övergripande åtagandet för 
Fiskestadssjön tillsammans med Fiskestads sjösänkningsbolag och vi i FVOF har i många år arbetat och 
fortfarande arbetar vi med denna fråga om vattennivån i sjön, våra åsikter och kunskaper borde varit till 
hjälp vid detta besök? 

Vi bifogar här vårt svar på er sla:ivelse till oss om vattennivåerna i Fiskestadsjön och om ph-värdena i sjön. 

Hälsningar 

Ann-Mfil'i Lilja Samuelsson 
Ordförande i Fiskestadssjön-Kroksjöns FVOF 



. ' . . 
·c/o Tingsryd~ KQmrny~,·-~ox 88 

3q2 22 Tingsryd 

i)\)\_:-:.>:;::;:·, S.V!'IP.µ,qkt,(:!_r. _m.~-~-~nl.e..d!'!il)g-:ay Vattenradets skrivelse om de laga vattennivåerna i Fiskestadsjön. 

; ··i/[t};!,{~;;J:::·F-~r:d~°i'f~rsta å~_cie~ierar-vi Lä_hsstyrelsens analys av PH-värdena i Fiskestadsjön och deras 
}\t\.:(/ ()~k~tit~-~~~;tio~ ·att ~j för~tå~~ nå.go~ flyttning av kalkc_ioseraren i Söftestorp. Vi ser positivt på de 

--;z/?k.\}:.\/ ·.: )~ik.~tt:~~-~~- p~~y~n;l_~~a ·som. UfJpnå.tts-tack. vare kontinuerlig kalkning. Vi förutsätter att kalkning även 
)'/'.\:-\\\,. ... :: i .ici~~ttriingi_n kommer 'att ske i en omfattning som säkerställer fortsatt goda pH-värde. 

( .. ,·::Jt/J//·-i .. N~:r ~e~ ~älier de_l~g~.Vi;!ti;enri!~åerna i Fi_skestadsjön är vi och många andra bekymrade! Sjöns 
'\}X{, ·::<2; :_,,. ~:iä~~-t~~l~å",: s~m· ;ftast inträffar på sensommaren och hösten - får stora effekter eftersom sjön även 
./5W?}?': :-: .. ~_·c;:r~-~idr·,_my~k~t-gr·u~d. Uttorkade badvikar, svårt att komma Lit med båtar, försämrat fiske samt 

(' ,-~-);{/j/:( -:.:.>p~-nt<1J1fb_il~ade hdimar och öar med eri ökad förbuskning som följd, Frågan är om dagens nivå är i 
·.3;\\::'-:::::: qverensstärnmelse med vattendomen 1870 eller om det skett några förändringar i vattenföringen 

-/·:=\(-'.'._<.} :_.s~m\iåverkar nivåerna .. Ett klarläggande av problemet skulle vara välgörande och FVOF och andra 
/J\\~:-~·.\._: p~rs~:~~r i närområdet kan säkert stä_lla upp med kunskaper, information och/eller diskutera 
.,):!?{(:i.>:,'.:. p~oblem/lösningar med Er. Vad är problemet och kan det åtgärdas på något sätt?? 
.\:h;s:t.:t?\·t .. ·_.: = ·.:_ · • • • • . 

:{i<\{?\:.!-': V{ ijr oroiiga för sjöns framtid! Vi vill även i framtiden kunna bada, fiska mm i denna fina sjö I 

-{~~J\If ~If:}:~_\;g~ ~.~r.:~:;1, q_~~~t~~~~~rs_ Vatten~åd tar ett samlat ansvar för att utreda vattennivåerna i hela 
-- :::;\ .-:=:...--; '/; \ ~rä~n~.ån~ avrinningsområde och se vad som kan och bör göras! 

-,:!;.,:;': :: . ·· M"•Maii Lilja-~ L---. 
. ·-_)}\,>\ : .. . ,· .-_:. .. . 

,.:·;_'::-::; · '. · .. .- · Ordfarande 
· t)\\/\._'.i .... '.i . . • 
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Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

c-h knutsson <c-h.knutsson@telia.com> 
den 27 april 2016 12:19 
Larsson Jörgen 
Svar angående Fiskestadsjön. 

Svar till Bräkneåns vatten råd. 

Angående förslaget från Bräkneåns vatten råd till en eventuell höjning av Fiskestadsjön. 

Önskemålet att höja sjöns nivå med 30-40 cm anser vi vara en alltför drastisk åtgärd, med risk för stora 
skador och produktionsnedsättningar på skogsmark, åker- samt betesmark runt sjön och Eskilaån. 
Detta anser vi, riskerar att sätta stora ekonomiska värden på spel för berörda markägare i området. 
Därför motsätter vi oss de föreslagna nivåerna. 

Styrelsen 

Väckelsångs LRF-avdelning 
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Angående höjning av Fiskastadsjöns vattennivå. 

Synpunkter från Nistens torrläggningsföretag av år 1958 . 

· Vi är starkt beroende av att avrinningen från Nisten till Fiskestadsjön fungerar felfritt för att kunna 

fortsätta odla . Därför, om vattennivån ska höjas i sjön, är det av största vikt att en noggrann 

konsekvensanalys göres. Visar den på försämrad avrinning kan vi inte acceptera en sådan höjning. 

Värends Nöbbele 20160426. 

Mikael Andersson Ordförande i nistens torrläggningsföretag. 

9. 
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Pilätning av vattenytans nivå i Fiskestadssjön 2016 

Mätningen startar 20160520. 0 punkten är nivån när islossningen 

skedde första veckan i mats 2016 {135,00) möh. 

Avläst datum ( mått i centimeter) 

21/5 

23/5 

26/5 

29/5 

1/6 

{ 5/6 

9/6 

15/6 

9/8 

18 - 16/8 

19 - 23/8 

20- 2~/8 

24- 29/8 

26- 4/9 

28- 7/9 

30 - 11/9 

31- 16/9 

42-

43-

42 -

42 -

44-

44-

44-

45-

46 -

Mätning 20160916 

Märke berghäll Söftestorp 136,26 möh. 

Eskilskvarns grundstock 132,76 Il 

+ 11 fot och 5 tum 3.50 m 136,26 " 

Utlopp tröskel vid sjön 134,10 möh. 

Vattenyta sjön 134,53 möh. 

21/6 32- 46- = 134,53 öh 

25/6 

2/7 

4/7 

9/7 

i( 11/7 

13/7 

19/7 

34- 19/9 

36- 22/9 

36- 23/10 

32- 4/11 

33- 7/11 

33- 10/11 

34- 16/11 

20/7 34-

= 134,65 meter över havet 

23/7 35-

26/7 . 37-

30/7 38- · f'f> / t I 
30/7 40- t CJ j t l 
3/8 40- ,- t I i l 

j,,4) Il 

&_i 11/j~ :i 6 I p 
,-":1-/ l l 

46-

48-

44-

42-

34-

32 -

30-

Arbetsmaterial, inget officiell handling. 

Sigbert Gunnarsson 
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vläsning av pegel ö Fiskestadssjöni vattennivå 2017 

Pegeln är plasserad med O : punkten på 135, 00 2016 års islossning första 

veckan i Mars. 2017 års islossnig 1/3. 

Datun Mått cm. Datum Mått cm 

1/12 16 23- 21/3 9-

7 /12 11 24- 22/3 10 -
( 

12/12,, 19- 31/3 14-

/' 5/1 - 17 
( 

19- 4/4 16 -

8/1 18- 6/4 17 -

24/1 18- 8/4 18 -

22/2 15- 10/4 19 -

23/2 13- . 11/4 20 -

28/2 12- 14/4 19-

1/3 11- 17/4 19-, 
I 

( 

3/3 11- 20/4 20-

t 7/3 11- 23/4 22-

11/3 10-

13/3 9-

20/3 9-
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Bräkneåns Vatten råd 
Kontrollmätning av inhuggna vattenmärken vid Söftestorp, Foglakärrs gärdesgård, 
Eskilskvarns grundstock, norr om Andersabro samt Eskilaån. 

På begäran av Brälmeåns Vattenråd har Geoiden AB utfört höjdmätning och kontroll av i berg inhuggna kryss 
vid Söftestorp, Foglakärrs gärdesgård, Eskilskvams grundstock, norr om Andersabro samt Eskilaån. I uppdraget 
ingick även att mäta nivån på Fiskestadsjöns vattenyta. 

Metod beskrivning. 

Som koordinatsystem valdes SWEREF99 TM med RH2000 som höjdsystem. Som kontroll.metod används 
höjdbestämning med GPS ansluten till SWEPOS RIK-tjänst (NVRTK). Som extra kontroll har en lokal bas 
etablerats för kontroll av höjdskillnader. Den längsta baslängden på 870m överensstämmer väl med data från 
NVRTK. Vid Eskilsqvarn skymmer byggnaden så att GPS ej erhåller fi.xlösning. Istället markerades ett kryss på 
en jordfäst sten cirka 40m norr om kvarnen. Från denna punkt avvägdes detaljerna med planlaser. Samtliga GPS
mätta punkter lagras även som WGS84 latitud/longitud - fil. 

Foglakärrs gärdesgård. 

Vid första mättillfället 2016-07-20 påbörjades höjdmätningen vid Foglakärrs gärdesgård. Det inhuggna krysset i 
stor jordfäst sten är väl synligt med god satellittillgänglighet. Endast enstaka träd skymmer himlen mot SO. 
Stenen förefaller vara orörd utan åverkande inslag i den direkta om ivningen. i~t ,, , 

. z.,; + • 

Punkten mättes med liten spridning vid tre tillfällen under dagen med separata inloggningar till Swepos. Se data 
nedan. Vid andra mättillfället 2016-09-16 kontrollmättes punkten ytterligare en gång- se punkt FOG _9. Med 
hänsyn till den goda satellittillgängligheten och de låga DOP-värden bedöms höjdnoggrannheten till+/- 2-3cm. 

Punkt N E H 
Pos Antal 

Lösningstyp Stånghöjd Uppkomstdatum DOP satelliter 
FOG_1 627 4502,464 498779,521 135,995 1,698 14 RTKFix 2 2016-07-20 09:16 

FOG_2 6274502,470 498779,492 136,011 2,112 13 RTKFix 2 2016-07-20 09:19 
FOG_3 627 4502,518 498779,495 136,021 1,654 13 RTKFix 2 2016-07-20 09:25 
FOG_4 6274502,471 498779,495 136,000 1,648 14 RTKFix 2 2016-07-20 09:26 
FOG_5 6274502,522 498779,501 136,031 1,637 14 RTKFix 2 2016-07-20 11 :42 
FOG_6 6274502,494 498779,509 135,992 1,628 14 RTKFix 2 2016-07-20 11 :42 
FOG_? 6274502,475 498779,503 135,992 1,52 14 RTKFix 2 2016-07-20 12:54 
FOG_8 6274502,486 498779,501 135,997 1,563 13 RTKFix 2 2016-07-20 12:55 
FOG_9 6274502,488 498779,502 136,005 2,188 7 RTKFix 2 2016-09-16 14:53 

Antal medelvär 

11 
51 
51 
57 
45 
53 
107 
94 
65 
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Norr om Andersabro. 

Krysset i stenen vid Andersabro är väl synligt. Stenen ligger ca 0,6m från vägkant på den befintliga grusvägen 
som leder till bl.a. Foglakärr. Stenen är belägen invid Eskilaån cirka 500m nedströms Foglakärr. Stenens storlek 
är svårbedömd men förefaller mindre än den vid Foglakärr. Enligt uppgift har grusvägen byggts senare än 
märket etablerades men om det påverkat stenens läge är omöjligt att säga och kan bara spekuleras i. 
Stenen läge i halvtät skog med fri sikt till himlen endast utmed grusvägens sträckning gör att fix-lösning är 
svårare att uppnå. · 

Punkten mättes med stor spridning vid två tillfällen under dagen med separata inloggningar till Swepos. Se data 
nedan. Med hänsyn till den varierande satellittillgängligheten och de högre DOP-värden bedöms 
höjdnoggrannheten till+/- 4-7cm. Ett medeltal bör beräknas på observationer med DOP-värden högre än 2,4 
uteslutna. 

Punkt N E H 
Pos Antal Lösningstyp Stånghöjd Uppkomstdatum DOP satelliter 

AND_BRO_1 6274029,557 498857,350 136,49 2,299 10 RTK Fix 2 2016-07-20 10:29 

AND_BRO_10 6274029,549 498857,386 136,626 2,544 9 RTK Fix 2 2016-07-20 13:18 

AND_BRO_11 6274029,568 498857,380 136,569 4,869 8 RTK Fix 2 2016-07-20 13:18 

AND_BRO_12 6274029,601 498857,386 136,515 2,045 9 RTK Fix 2 2016-07-20 13:19 

AND_BRO_13 6274029,609 498857,378 136,546 1,786 10 RTK Fix 2 2016-07-20 13:23 

AND_BRO_14 6274029,605 498857,376 136,539 1,812 12 RTK Fix 2 2016-07-20 13:24 

AND_BRO_15 6274029,600 498857,377 136,528 2,242 12 RTK Fix 2 2016-07-20 13:24 

AND_BRO_16 6274029,601 498857,374 136,529 1,983 11 RTK Fix 2 2016-07-20 13:25 

AND_BRO_17 6274029,606 498857,385 136,536 2,746 9 RTK Fix 2 2016-07-20 13 :25 

AND_BRO_2 6274029,547 498857,350 136,479 2,305 10 RTK Fix 2 2016-07-20 10:29 

AND_BRO_3 6274029,539 498857,350 136,479 2,305 10 RTKFix 2 2016-07-20 10:29 

AND_BRO_4 6274029,540 498857,349 136,483 2,399 9 RTK Fix 2 2016-07-20 10:30 

AND_BRO_5 6274029,553 498857,343 136,5 2,03 12 RTKFix 2 2016-07-20 10:34 

AND_BR0_6 6274029,535 498857,362 136,534 1,889 10 RTKFix 2 2016-07-20 10:44 

AND_BRO_7 6274029,536 498857,366 136,525 2,25 9 RTK Fix 2 2016-07-20 10:45 

AND_BRO_8 6274029,578 498857,348 136,512 1,697 12 RTK Fix 2 2016-07-20 11 :03 

AND_BRO_9 6274029,544 498857,386 136,626 2,448 9 RTKFix 2 2016-07-20 13:18 

Sidan2 av 6 

Antal 
medelvärden 
136 

97 

38 

49 
55 

67 

158 

105 

107 

92 

120 

138 

253 

148 

136 

269 

123 
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Eskilskvarns bottenstock 

Eskilaån passerar Eskilskvam cirka 800m söder om Andersabro. Vid första mättillfället 2016-07-20 var 
utredningen om vad som menas med "bottenstock" inte klar. Ett antal positioner på kvarnbyggnaden avvägdes 
enligt egen slutsats i hopp om att någon av dessa skulle vara korrekt bottenstock. Något som senare skulle visa 
sig vara helt fel. Efter ett klarläggande från Mark- och miljödomstolen (se brev daterat 2016-09-15) avvägdes de 
korrekta positionerna vid andra mättillfället 2016-09-16. 
Samtliga punkter avvägdes med planlaser från GPS-bestämd punkt i sten cirka 40m från kvarnhuset. 

• ~ - ~~ , •., ~ _. • . • · .• • ·\1- .! ·-{:--:-: ·.J~;.:7 

Bild 1 . Bild 2. Bild 3. 
. Punkterna som avvägdes var: 

Bild 1: Befintlig bottenstock vid det närliggande sågverket. Höjd=+ 132,59. Denna stock är naturligtvis betydligt 
nyare än den som avvägdes 1871 och :far därför betraktas som osäker, men då bottenstocken bytts till en ny är det 
naturligt att den nya hamnar i samma läge som den gamla. En intressant observation är att enligt domboken för 
Konga härad 1871 ska kvarnens bottenstock ligga 1 lfot och Stum under sjöns dåvarande yta vilket enligt 1855 
års förordning motsvarar 3,41m vilket ger 132,59+3,41=136,00. Detta överensstämmer med krysset i stenen vid 
Foglakärrs gärdesgård. 

Bild 2: Överkant urspaming i det gjutna fundamentet vid tilloppet till kvarnen vilket kan överensstämma med 
bottenstockens position. Höjd=+ 132,76. Resterna av betongen är naturligtvis betydligt nyare än den som 
avvägdes 1871 och :far därför betraktas som osäker. 

Bild 3. Botten på utloppet väster om kvarnen. Osäkert om denna observation är relevant. Höjd=+ 132,77. 

Sidan3av6 L J/t; d/;[ 
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Kryss i berghäll Söftestorp samt Fiskestadsjöns nivå. 

I en berghäll vid Fiskestadsjön i Söftestorp hittade fastighetsägaren ett inhugget kryss. Krysset är gammalt och 
motsvarar de vid Foglakärr och Andersabro om än mindre synligt än dessa. Krysset mättes vid andra mättillfållet 
2016-09-16 med GPS med goda resultat. Vid tillfället kontrollmättes även krysset i Foglakärr med godkänt 
resultat (samma höjd som 2016-07-20). Vid båda tillfällena mättes sjöns nivå med ID SÖFT _ VY. Fiskestadsjöns 
nivå hade sjunkit ca 10cm mellan 2016-07-20 till 2016-09-16. 

!
i·/-~~-\ ;-;_::r ~F ~ -

," ,· 
j'. =~ 

Pos Antal Antal 
Punkt N E H 

DOP satelliter 
Lösningstyp Stånghöjd Uppkomstdatum 

medelvärden 
SÖFT_1 6272688,930 497739,965 136,261 1,914 11 RTKFix 2 2016-09-16 14:10 20 

SÖFT_2 6272688,943 497739,985 136,261 2,03 11 RTK Fix 2 2016-09-16 14:10 20 

SÖFT_3 6272688,939 497739,963 136,263 2,03 11 RTK Fix 2 2016-09-16 14:10 20 

SÖFT_4 6272688,950 497739,962 136,258 2,03 11 RTK Fix 2 2016-09-16 14:11 20 

SÖFT_5 6272688,957 497739,955 136,259 1,815 12 RTKFix 2 2016-09-16 14:11 20 

SÖFT_VY 6272688, 193 497716,080 134,532 1,989 11 RTKFix 2 2016-09-1614:21 128 

SÖFT_VY 6272680,792 497718,712 134,637 1,866 13 RTK Fix 2 2016-07-20 14:04 31 

Med hänsyn till den goda satellittillgängligheten och de låga DOP-värden bedöms höjdnoggrannheten till+/- 2-
3cm. 

Sidan4av6 ~ ;,//J Jfl 
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Utloppet från Fiskestadsjön vid fallet i Eskilaån. 

Vid andra mättillfället 2016-09-16 mättes även botten på utloppet från Fiskestadsjön vid fallet i Eskilaån. Botten 
är stenig och ojämn men fast botten hittades och mättes på fyra ställen. 

Sattelittillgängligheten begränsas av gles skog på båda sidor ån. Med hänsyn till den varierande 
satellittillgängligheten och de något högre DOP-värden bedöms höjdnoggrannheten till+/- 3-5crn. 

Punkt N E H 
Pos Antal 

Lösningstyp Stånghöjd Uppkomstdatum DOP satelliter 
01 6275202,732 497809,712 134,08 2,096 11 RTKFix 2 2016-09-16 13:15 
02 6275201 ,697 497813,444 134,096 2,683 10 RTKFix 2 2016-09-16 13:16 
03 6275201,486 497814,443 134,128 2,311 12 RTKFix 2 2016-09-16 13:17 
04 6275201,505 497814,426 134,134 2,173 12 RTK Fix 2 2016-09-1613:18 

Kommentar: 

Geoiden AB har utfört mätningarna förutsättningslöst och valt GPS-mätning vilket är kostnadseffektivt men med 
sämre noggrannhet än traditionell avvägning. GPS- tekniken bör dock uppfylla de noggrannhetskrav beställaren 
har med avseende på ändamålet. Förevisade punkter och detaljer har mätts in och bedömd noggrannhet 
redovisats. Geoiden AB drar inga slutsatser från mätningarna som sådana utan står endast för mätningarnas 
riktighet som de redovisats. 
Samtliga GPS- attribut redovisas i rådata- filen som genereras vid mättillfället. Denna fil bifogas redovisning 
tillsammans med samtliga foton som tagits under besöken i det vackra småländska landskapet. 

Sidan 5 av 6 ~ j/4& ~ /l 
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Använd utrustning: 

Topcon GPS rover GR3 med SWEPOS- abonnemang och SATEL- radio 
Topcon GR3 med SATEL-radio som bas vid höjd-differenskontroll. 
Juniper Mesa fältdator med GeoPad fältprogram. 
Geodesiprogram Geo med koordinatsystemsdefinitioner 
Planlaser Nedo. 

l<oord inatsystem: 

Nedanstående parametrar beskriver det i rapporten använda koordinatsystemet i plan SWEREF99 _ TM med 
höjdsystemet RH2000 
Plan: Höjd: r------'"--- ------ -----------Kogrdinabystemsdefiniticn 

NarM: 

Projel<tionsmetod 

Projel<tioosskala 

Refetenselpso!d 

Eliprold a 

Elpsold l/f 

FalskNo<d 

Falsk Ost 

. Central-longl ud 

Central·latitlld 

Staodardparalel l 

Standardpara!el 2 

Azin, I centrumlnje 

X 

1.;i\i's, Knlge, vi 
I o, 99960000 I 

/GRSBO "' I 6 378 137,00000 / 

I 299,257222101 

10,000 

1 soo 000,000 

I ts'Oo'oo,0000· 

I 0°00'00,0000· 

I o•oo·oo,0000'' 

1 0•00·00,0000· 

I 0°00'00,0000· 

I 
J 

! OK ! ! Avb,yt / I Hjäp 

Med vänliga hälsningar 

.~,!~ 
GeoidenAB 
Bengt Eliasson 
Musselvägen 2 
SE-432 75 TRÄSLÖVSLÄGE 
Kontor: +46 340 419 60 
Mobil: +46 705 444 837 
bengt.eliasson@geoiden.se 

Inställningar för koordinatsystem 

Global höjdlransfo[mation 

0 Transformera till höjd över lokal el~oid 

@Använd geoidmodell 

Geoidmodell 

I SWEN08_RH2000.grd Bl 
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Larsson Jörgen 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej! 

Östman Henrik 
den 29 november 2016 08:19 
Larsson Jörgen 
Facktermer i Geoiden-rapport 

Geoiden-rapporten innehåller som du nämnde en hel del facktermer som är obegripliga för de flesta. Det vore ide 
att tipsa Geoiden-mannen om att i sina kommande rapporter ha med en ruta med korta förklaringar kring de olika 
begreppen/termerna. Som det nu är skrivet kan ju läsare bli frustrerade och blockerade av alla begrepp/termer som 
inte förklaras i text. Nåväl, här är några förklarande ord: 

GPS, Global Positioning System är ett satellitbaserat radionavigeringssystem/positioneringssystem som utvecklats 
och drivs av USA:s försvarsdepartement. 
SWEREF99 TM, SWedish REference Frame 1999 Transverse Mercator, är ett koordinatsystem för att ange 
geografiska positioner i Sverige. 
RH2000, Rikets Höjdsystem 2000, är Sveriges nationella höjdsystem. 
SWEPOS, SWEdish POsitioning, Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige med hjälp av 
referensstationer. 
RTK-tjänst NVRTK, Nätverks Real-Time Kinematic, en tjänst som ger position utifrån ett antal referensstationer. 
WGS84, World Geodetic System 1984 är ett globalt geodetiskt referenssystem. WGS 84 är ett referenssystem som 
ofta används i satellitbaserade positioneringssystem, GPS. 
DOP-värdet, Dilution Of Precision, är ett mått på hur bra satellitgeometrin för GPS-positionering är. Ju lägre DOP
värde desto bättre satellitgeometri. 

/hälsar Henrik, som konstaterar att otroligt mycket har hänt på teknikfronten i mät- och kartvärlden jämfört med 
när en annan arbetade på stadsingenjörskontoren i Göteborg och Nyköping 1989-1991 

Henrik Östman 
Tf renhålln ingschef 
Tekniska förvaltningen, renhållningsavdelningen 
Växjö Kommun 

Box 1222, 351 12 Växjö 
·, Tel: 0470-410 00 

~-rnail:henrik.ostman@vaxjo.se 

info@vaxjo.se 
www.vaxjo.se 
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