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Minnesanteckningar från båttur på Arbogaån, 2015
Vid Arbogaåns rensnings- och vattenavledningsföretags årsstämma för
år 2014 beslutades att en båttur längs med ån ner till Kungsör skulle
genomföras. Syftet var att inspektera Arbogaåns status avseende bland
annat utbredningen av sjögull.
Båtturen genomfördes med räddningstjänstens båt den 4 augusti 2015,
klockan 13.15 – 16.00 och gick från bryggan i Strandparken, Arboga till
strax utanför Kungsör och sedan tillbaka.

Deltagare:
Carl-Erik Almskoug, ledamot(ordf.)
Henrik Syrjälä, ledamot
Kent Gattinger, ledamot
Agneta Bode, suppleant
Klas Ferbe, räddningstjänsten
Linda Pedersen, sekreterare

ARB1000, v2.1, 2014-01-30

Anmält förhinder:
Pelle Strengbom, ledamot
Mikael Pettersson, ledamot
Sjögull blommar i juli-augusti
med gula fransiga kronblad
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Sjögull
Sjögull är introducerad och ingen naturlig art i Sverige. Idag förekommer
sjögull i ett 30-tal sjöar och ett 10-tal vattendrag. I vissa av dessa vatten är
plantorna små och bestånden glesa men i andra förekommer arten i
massutveckling. Den har en stor spridningsförmåga och kan vålla stora
problem där den förekommer. Sjögull blommar i juli-augusti och kan
förväxlas med näckros, men har mindre blad än näckros, bara upp till 8
cm långa, och en liten gul blomma. Där förhållandena är gynnsamma kan
sjögull bilda stora täta bestånd som kan hindra bad, fiske och båttrafik,
dessutom påverkas livet under ytan av det minskade ljusinsläppet.

Förutsättningar för utbredning
Sjögull växer i näringsrika vatten på ett djup ned till cirka 2 – 3 meter.
Temperatur och vattennivå påverkar sjögullets utbredning. I år är
vattennivån hög och temperaturerna relativt låga vilket kan vara
begränsande för förekomsten.
En studie vid SLU(Sveriges lantbruksuniversitet), beställd av Kungsörs
kommun, har visat att spridningen för växten i Arbogaåns vattensystem
sker vegetativt. Den skjuter rotslående utlöpare på väg upp till vattenytan.
Då delar av växten lossnar exempelvis genom slåtter eller av en
båtpropeller kan dessa delar driva iväg och så småningom slå rot någon
annan stans.

Illustration av vegetativ tillväxt med långskott och spridning hos sjögull

Sjögull under ytan
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Situationen i Arbogaån
Sjögull sattes ut i sjön Väringen på 1930-talet och har sedan spridit sig till
Arbogaån och vidare till Mälaren. Det sker ingen fröspridning, utan det är
en och samma planta som spridit sig vegetativt via Arbogaån och ut i
Mälaren.
Enligt Artportalen förekommer sjögull på flertalet ställen i Arbogaån men
främst närmre Kungsör och mynningen till Mälaren.

Karta från www.artportalen.se, en webbplats för observationer av Sveriges växter, djur och
svampar. Vem som helst kan rapportera vilka arter de sett i naturen och söka bland
fynduppgifterna som privatpersoner såväl som yrkesverksamma naturvårdstjänstemän och
forskare har bidragit med.

Utbredningen av sjögull i Arbogaån bedöms under båtturen vara
begränsad och föranleder i nuläget inga åtgärder. På grund av djupet i
Arbogaån växer sjögull enbart längs med kanterna och den öppna
vattenfåran är mellan 50-100 meter bred. Där djupet är begränsat till
2 meter eller mindre förkommer sjögull i mindre omfattning som mattor
längs åkanterna men påverkar inte framkomligheten i farleden. Sjögullet
kan eventuellt breda ut sig mer under augusti månad men förekomsten
bedöms ändå begränsad jämfört med tidigare år.

Sjögull längs Arbogaåns kanter, 2015-08-04
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Följande värden uppmättes den 4 augusti 2015:
Vattentemperatur:

17 grader.

Vattennivå, mätpunkt Arboga:

4,38 meter

Djup med förekomst av sjögull:

Ned till mellan 2 – 2,5 meter.

Vattenflöde, mätpunkt Grindberga: 40 m3/sekund

Fortsatt arbete och uppföljning
 Som komplettering till inventering och dokumentation från båtturen
ska möjligheten till flygfotografering undersökas.


Liknande kontroll och inventering av sjögull i Arbogaån bör utföras
årligen om förutsättningar som vattennivå och temperatur är
annorlunda.



Under hösten 2015 inbjuder Arbogaåns rensnings- och
vattenavledningsföretag till en träff där bilder och anteckningar från
båtturen redovisas. Till träffen kommer även Håkan Gustafsson,
projektledare, att bjudas in för att berätta om tillvägagångssättet vid
förra rensningen av Arbogaån.
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Bilddokumentation, 2015-08-04
Från kalkbanan vid Kungsör till Arboga, Strandparken.
Kartpositionerna är inte inmätta och endast ungefärliga.
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Vy mot Kungsör
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Kalkbanan – Hjälmare Kanal, riktning Arboga

Pumpstation vid kalkbanan
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Vid Hjälmare kanal

Djup vid slussen: 2,5-3 m
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Hjälmare Kanal – Östra broleden, riktning Arboga
Utlopp bredvid Hjälmare Kanal.
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Östra broleden – Strandparken, Arboga
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