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Sammanfattande redovisning av samverkansprocessen för 
prövningsgrupp Tämnarån 54_1 

Inledning  
Detta dokument utgör den sammanfattande redovisning av samverkansprocessen som beskrivs i 
Havs- och vattenmyndighetens vägledning om samverkan inför prövning enligt den nationella planen 
(NAP).  
 
Den sammanfattande redovisningen innehåller följande 

• Kortfattad beskrivning av samverkansprocessen och dess genomförande 

• Kortfattad sammanfattning av den nulägesbeskrivning som tagits fram i NAP-arbetet 

• Beskrivning av länsstyrelsens bedömningar. 

Bilagor 

• Karta över prövningsgruppen/avrinningsområdet (Bilaga 1) 

• Kortfattad information om berörda anläggningar (Bilaga 2) 

• Lista över parter som bjudits in till samverkan (Bilaga 3) 

• Miljökvalitetsnormer och omprövning i Tämnarån (Bilaga 4) 

• Sammanställning av möten som genomförts (Bilaga 5)  

Beskrivning av samverkansprocessen 
Länsstyrelsen har bjudit in till samverkan för prövningsgruppen Tämnarån, där två anläggningar är 
anmälda till den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften och ska lämna in sina 
ansökningar om moderna miljövillkor till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt senast den 1 
februari 2022. Se översiktskarta i bilaga 1 och information om anläggningarna i bilaga 2. 

I samverkansprocessen kan verksamhetsutövare, intresseorganisationer, myndigheter och 
kommuner delta och bidra med sin kunskap om vad som är viktigt att ta hänsyn till vid 
miljöanpassningen av vattenkraften. I bilaga 3 finns en lista över organisationer som länsstyrelsen 
bjudit in till samverkan. Figur 1 visar en schematisk bild över samverkansprocessen (bilden är hämtad 
från Havs- och vattenmyndighetens vägledning om samverkan inför prövning enligt nationella 
planen.  

Figur 1. Schematisk beskrivning av samverkansprocessen  

 



Syftet med samverkansprocessen är att sammanställa det underlag som behövs för att tillgodose 
kravet på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 punkten MB. Samverkansprocessen är tänkt att 
underlätta för verksamhetsutövare att ta fram kompletta ansökningar och underlätta i kommande 
domstolsprövning. 

 

Genomförande av samverkansprocessen 
Under hösten 2020 inleddes samverkansprocessen med att länsstyrelsen kontaktade berörda 
verksamhetsutövare för att informera om NAP-processen. Ett första möte med verksamhetsutövarna 
genomfördes vid respektive kraftverk i början av november. Även resterande möten genomfördes 
separat för varje verksamhetsutövare.  

Länsstyrelsen upprättade under våren 2021 en nulägesbeskrivning för prövningsgruppen Tämnarån. I 
nulägesbeskrivningen sammanställs befintliga underlag om sådana värden i avrinningsområdet som 
är viktiga att ta hänsyn till i arbetet med miljöanpassning av vattenkraften. Verksamhetsutövarna 
bidrog med uppgifter om sina anläggningar. Innan nulägesbeskrivningen färdigställdes presenterades 
den på ett samverkansmöte till vilket inbjudan skickades ut brett. Syfte med samverkansmötet var 
att säkerställa att alla relevanta underlag kommit till länsstyrelsens kännedom och tagits med i 
nulägesbeskrivningen.  

Under samverkan med verksamhetsutövarna har länsstyrelsen presenterat vilka värden som behöver 
beaktas och vilka åtgärdsbehov som finns i vattenförekomsten. Som underlag användes 
nulägesbeskrivningen och miljökvalitetsnormerna för vatten som var ute på samråd under del av 
samverkansprocessen.   

Utifrån åtgärdsbehovet diskuterades vilka miljöanpassningar som kan vara aktuella vid de båda 
kraftverken. Under hösten 2021 genomfördes dialogmöten vid respektive kraftverk för att titta på 
möjliga åtgärder utifrån verksamhetsutövarnas diskussionsunderlag, där både verksamhetsutövare 
och länsstyrelsen kunde redogöra för sin syn på behov och åtgärdsförslag.  

Under senhöst 2021 har verksamhetsutövarna arbetat med att ta fram underlag till sina ansökningar 
till domstolen. På grund av tidsbrist i detta arbete har länsstyrelsen inte fått någon möjlighet att se 
förslagen till miljöanpassningar innan verksamhetsutövarnas ansökningar skickats in till Mark- och 
miljödomstolen. Någon analys av förslagen har därför inte kunnat göras inom samverkansprocessen. 

 

Sammanfattning av nulägesbeskrivning Tämnarån 
Nulägesbeskrivningen är en sammanställning av befintliga underlag om sådana intressen och värden 
som är relevanta i samband med miljöanpassningar av berörda kraftverk. Nulägesbeskrivningen är en 
översiktlig beskrivning av Tämnaråns avrinningsområde, från sjön Tämnaren till havet, och är tänkt 
att vara ett underlag då verksamhetsutövarna tar fram sina ansökningar om moderna miljövillkor. 

Syfte med nulägesbeskrivningen är att  

• redovisa skyddade områden och riksintressen,  

• redogöra för arter och naturvärden,  

• redogöra för statusklassificering och miljökvalitetsnormer (MKN),  

• visa på kulturmiljövärden,  

• ge verksamhetsutövare möjlighet att bidra med information om sin verksamhet  

Tämnarån börjar i Heby kommuns skogs- och jordbrukslandskap, rinner genom Tämnaren och 
därefter norrut över Tierpsslätten tills den mynnar i havet vid Karlholmsbruk.  



Sjön Tämnaren utgör två Natura 2000-områden, separerade av den tidigare länsgränsen, numera 
kommungränsen mellan Tierps och Heby kommuner. En sträcka av ån, Torslundaområdet, utgör 
riksintresse för naturvården som ett av de största sankmarksområdena i Norduppland. 

I Tämnarån har totalt fyra arter av stormusslor påträffats, och den rödlistade arten flat dammussla 
finns i hela ån nedströms Tämnaren. 

Tämnaråns dalgång från Ullfors till havet är utpekad som särskilt värdefullt vatten ur 
kulturmiljösynpunkt, och inom avrinningsområdet finns fyra områden utpekade som riksintresse för 
kulturmiljövården. Båda de berörda kraftverken är belägna inom det riksintresseområde som 
benämns som Tierpsslätten.  

De vattenkraftverk i Tämnarån som är anmälda till den nationella planen är båda småskaliga 
anläggningar som tillsammans, i genomsnitt, producerar 1260 MWh årligen. Berörda 
verksamhetsutövare har bidragit med uppgifter om sina verksamheter. 

I Tämnarån har 24 av 25 vattendragssträckor sämre än god ekologisk status. Påverkan på miljön finns 
i form av problem med konnektivitet och flödesförändringar, liksom övergödning. I sammanlagt elva 
vattendragsförekomster och två sjöar inom Tämnaråns avrinningsområde bidrar vandringshinder till 
att ekologisk status inte kan nås. 

För den vattenförekomst där båda de berörda anläggningarna ligger föreligger risk att god status inte 
uppnås på grund av flödesförändringar. Samma vattenförekomst har också klassificerats som dålig 
med avseende på konnektivitet. Påverkan från kraftverken leder alltså till att MKN inte uppnås i 
dagsläget. 

Båda de berörda vattenkraftverken planerar för fortsatt drift med moderna miljövillkor. 
Länsstyrelsen anser att ansvaret för att ta fram kunskapsunderlag kopplat till prövningarna till största 
delen är verksamhetsutövarens. Det är verksamhetsutövarens ansvar att redovisa vilka värden som 
berörs och hur åtgärder ska kunna utformas för att nödvändig hänsyn ska kunna tas. 

 

Länsstyrelsens bedömningar 
Utifrån de miljökvalitetsnormer som finns för berörda vattenförekomster har länsstyrelsen 

identifierat vilken miljöpåverkan som behöver hanteras och presenterat bedömningar av vilka behov 

som finns i vattendraget och vilka undersökningar som kan komma att behövas. 

Förutom vattenförekomsten där kraftverken ligger bedöms de påverka fisk i vattenförekomsterna 

uppströms och nedströms. Länsstyrelsen bedömer att fisk behöver kunna vandra förbi kraftverken 

för att miljökvalitetsnormen ska kunna följas i dessa tre vattenförekomster.  

I den vattenförekomst där kraftverken finns är det osäkert om påverkan från överdämning 

uppströms dammarna bidrar till att den ekologiska statusen är sämre än god. Länsstyrelsen har 

därför gjort bedömningen att verksamhetsutövaren behöver kartlägga förekomsten och 

omfattningen av överdämda strömsträckor uppströms dammarna. 

Bedömningarna har kommunicerats och diskuterats med verksamhetsutövarna under 

samverkansprocessen, bland annat i förhållande till verksamhetsutövarnas diskussionsunderlag vid 

möten i fält under hösten 2021. Någon egentlig analys av förslagen till åtgärder har inte kunnat 

genomföras inom samverkan. 

  



Bilaga 1 – översiktskarta över Tämnaråns avrinningsområde och de 

anläggningar som omfattas av den nationella planen 
 

 

  



Bilaga 2, Kortfattad information om berörda anläggningar 
 

Anläggning Vatten-
förekomst 

Tillstånd Plan för fortsatt drift och 
rättsprocess enligt VU 

Ullfors kraftverk, 
ägare: Nilsson kraft 
 

WA20238516 Stockholms tingsrätt 
Vattendomstolen, mål VA 
11/89 samt VA 62/94. 
 

Fortsatt drift 
Omprövning 

Husbykvarns 
kraftverk, 
ägare: MP kraft 

WA20238516 Österbygdens vattendomstol i 
mål Ans.D. 28/1943 
 

Fortsatt drift 
Omprövning 

 
Ytterligare information finns i Nulägesbeskrivning Tämnarån 

  



Bilaga 3 Lista över parter som Länsstyrelsen bjudit in till samverkan 
 

Verksamhetsutövare i Ullfors 

Verksamhetsutövare i Husbykvarn 

Verksamhetsutövare i Strömsberg (omfattas inte av NAP) 

(Tierps kommun, för Ubblixbodammen) 

Tämnarens sjösänkningsföretag 

Vattenfall (nätägare) 

Vattenkraftens miljöfond 

Tierps kommun 

Temab 

Naturvårdsverket 

Havs- och vattenmyndigheten 

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU 

Kammarkollegiet 

Upplandsstiftelsen 

Uppsala vatten 

Älvräddarna 

Svensk Vattenkraftförening, SVAF 

Lantbrukarnas riksförbund, LRF 

Hembygdsföreningar via Upplands fornminnesförening och Hembygdsförbund 

Bygdegårdar, via Bygdegårdarnas riksförbund distrikt Uppsala 

Tämnaråns vattenråd 

Nedre Tämnaråns fiskevårdsförening 

Övre Tämnareåns fiskevårdsförening 

Naturskyddsföreningen Uppsala län 

Naturskyddsföreningen i Tierp 

Entomologiska föreningen i Uppland 

Upplands botaniska förening 

Upplands Ornitologiska förening 

Allmänheten, via annons i Lokaltidningen Norra Uppland   



Bilaga 4 Miljökvalitetsnormer och omprövning i Tämnarån 
Miljökvalitetsnormer för vatten Tämnarån Enstabäcken – Svartån 

(vattenförekomst-id WA20238516) 
Idag är den ekologiska statusen sämre än god i 
aktuell vattenförekomst. Miljökvalitetsnormen 
är god ekologisk status. Det betyder att åtgärder 
behöver genomföras för att normen ska kunna 
följas. Målen med omprövningen av 
vattenkraften är en del i arbetet med att följa 
normerna. Åtgärder för att minska övergödning 
är en annan. De delar av påverkan som kan 
lastas vattenkraften är påverkan på hydrologisk 
regim och konnektivitet i upp- och nedströms 
riktning. För att följa miljökvalitetsnormerna för 
vatten (MKN) behöver skyddsåtgärder vid 
kraftverken vidtas.  
 

Figur 1. Aktuell vattenförekomst markerad i ljusblått 

Konnektivitet 

Konnektiviteten, vandringsbarheten, kan i detta sammanhang ses som en helhet för bägge 
kraftverken. Länsstyrelsen bedömer att fisk behöver kunna vandra upp och nedströms i förekomsten 
för att normen ska kunna följas. De problem som behöver lösas är dels nedströmspassager, dels 
uppströmspassager för förekommande vandringsbenägna fiskarter. Se avsnittet om naturvärden i 
bakgrundsbeskrivningen. 

Nedströmspassage krävs bl.a. då fisk flyr dåliga syrgasförhållanden i uppströms liggande 
vattenförekomster. Uppströms passage krävs bland annat för att fisk som flytt senare ska kunna 
vandra uppströms igen. Utan möjlighet till uppvandring finns risk att populationerna påverkas 
negativt eller att arter försvinner från delar av vattendraget eller att den genetiska variationen 
utarmas. 

Förutom de fiskar som flytt nedströms finns behov för arter som ål, abborre, lake, id, gädda m.fl. att 
kunna passera både upp- och nedströms. Både lake och ål är rödlistade fiskarter. Fragmenteringen 
som dammarna orsakar riskerar att påverka bl.a. fisk och musselbestånden negativt.  Flera arter 
vandrar under leken eller för födosök.  

Förutom vattenförekomsten där kraftverken ligger bedöms de påverka fisk i närliggande 
vattenförekomster. Effekten av åtgärder för fiskvandring krävs för att följa normen i följande 
förekomster:  

WA20238516 Tämnarån Enstabäcken – Svartån (här ligger kraftverken) 

WA63172065  Tämnarån Rocknöbäcken – Enstabäcken (nedströms kraftverken) 

WA86825440 Tämnarån Svartån – Tämnaren (uppströms kraftverken) 

Det har framkommit nya uppgifter kring fisk som gör att man kan förmoda att åtgärder för 
fiskvandring skulle ha positiv effekt även på sjön Tämnaren. Efter en svår vinter kan fisk som flytt låga 
syrgashalter återkolonisera sjön från åarna.  

  

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20238516&managementCycleName=Cykel_3
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA20238516&managementCycleName=Cykel_3
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA63172065
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA86825440


Hydrologisk regim och morfologin 

Påverkan på hydrologisk regim och morfologi hänger samman med dels låga flöden i torrfåran vid 
Husby kvarn, dels med att delar av vattenförekomsten är uppdämd.  

Strömsträckor är en livsmiljö som är ovanlig i Upplands flacka landskap. Uppdämningen medför ofta 
att tidigare strömsträckor försvinner genom att de blir överdämda och ersätts av lugnvatten.  

I den aktuella förekomsten är det osäkert om påverkan från överdämning uppströms dammarna 
bidrar till att den ekologiska statusen är sämre än god. Är omfattningen av överdämda strömsträckor 
liten har överdämningen troligen mindre påverkan på ekologisk status. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att verksamhetsutövaren behöver kartlägga förekomsten och omfattningen av 
överdämda strömsträckor uppströms dammarna. 

Vid Husby finns en strömsträcka på ca 200 m som idag utgör torrfåra. Här är länsstyrelsens 
bedömning att denna behöver ett ökat flöde för att förbättra den ekologiska funktionen och följa 
normen. Nivån på flöde kan behöva utredas ytterligare, men en nedre nivå är troligen i kring 
medellågvattenföring (MLQ). Detta är något som VU behöver utreda vidare. Strömsträckan är 
förutom påverkan på hydrologin även påverkad av kanalisering. 

 

Möjliga utredningar 
Initialt bedömer Länsstyrelsen att verksamhetsutövaren kan behöva utreda  

• Hur ska fisk kunna passera i upp- och nedströms riktning förbi dammen? 

• Hur ska fisk undvika skador vid vandring nedströms? 

• Finns överdämda strömsträckor uppströms dammarna? Var ligger dessa? Vilka arealer 
handlar det om? 

Utredning av bottenförhållanden uppströms kan tex genomföras med hjälp av ekolod med funktion 
för att skapa 3-dimensionell modell av det indämda området. 

Oberoende av vilka åtgärder för fisk man väljer kan utredningar kopplat till kulturmiljö, förorenade 
områden med mera tillkomma.  
 
 
 

TIPS!: Bra utgångspunkter vid utredningar av fiskpassager  
En bra fiskväg är svår att bygga. Några mycket viktiga aspekter att hålla koll på är: 

• Vilka arter finns och när har de behov av vandring? 

• Hur säkerställer jag att flödet är tillräckligt för att fisk ska hitta in i fiskvägen när de vill 
vandra? 

• Hur placerar jag fiskvägens mynning på rätt ställe? 

• Vilken lutning är lämplig? 

• Hur säkerställer jag nedströmspassage? 

• Hur ska fiskvägens funktion följas upp?  
Havs och vattenmyndigheten har en vägledning på sin hemsida om anläggande av fiskvägar. De 
har även tagit fram en sammanfattning av kunskapsläget för Anordningar för upp- och 
nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar. (Rapport 2013:14). 

 

  

https://www.havochvatten.se/vattenkraft-och-arbete-i-vatten/vattenkraftverk-och-dammar/miljo--och-skyddsatgarder/vagledning-for-fisk--och-faunapassager.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2013-10-30-anordningar-for-upp--och-nedstromspassage-av-fisk-vid-vattenanlaggningar.html


Bilaga 5 Sammanställning av möten som genomförts 

Ullfors kraftverk 

Datum, 
plats 

Deltagare Beskrivning av mötet 

20 11 11, 
Ullfors 

Nilsson kraft,  
Länsstyrelsen 

Startmöte med besök vid kraftverket. 

Information om  

• samverkansprocessen, 

• tidpunkt för ansökan till MMD  

• kort info om vattenkraftens miljöfond  

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• HaV vägledning om samverkansprocessen (remissversion) 

21 01 13, 
digitalt 

Nilsson kraft,  
Länsstyrelsen,  
Vattenkraftens 
miljöfond 

Syfte: att få en gemensam bild av vägen framåt 

Information om 

• Roller och ansvar i samverkansprocessen 

• Vattenkraftens miljöfond 

• Bakgrundsbeskrivningen (innehåll, ansvarsfördelning, tidplan) 

Utskickat inför mötet: 

• Bakgrundsbeskrivning Tämnarån (utkastversion) 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• Presentation från mötet 

21 03 03, 
digitalt 

Nilsson kraft,  
Länsstyrelsen 

Syfte: presentation av MKN för Ullfors. Mötet skulle även markera 
övergång till förslags-/analysfas 

Information om: 

• Miljökvalitetsnormer 

• Länsstyrelsens bedömningar av åtgärdsbehov 

• svar på verksamhetsutövarens frågor 

Utskickat inför mötet: 

• Bakgrundsbeskrivning Tämnarån (utkastversion 2) 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• MKN och omprövning Tämnarån (se bilaga 4) 

21 05 05, 
Ullfors 

Nilsson kraft,  
teknisk konsult 
(Sea2source),  
Länsstyrelsen 

Möte i fält på verksamhetsutövarens initiativ, för att diskutera möjliga 
åtgärder och utredningsbehov 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• Färdigställd nulägesbeskrivning 

  



21 06 03, 
digitalt 

Ombud för 
Nilsson kraft 
(Sea2source),  
Länsstyrelsen,  
Vattenkraftens 
miljöfond 

Syfte: Uppföljning av mötet 5/5, genomgång av upphandlings- och 
samverkansprocess 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

210901 Teknisk 
konsult 
(Norconsult),  
Länsstyrelsen 

Sammanfattning av samverkansprocessen, genomförda möten och 
utskickat material 

Utskickat efter mötet: 
Allt tidigare utskickat material 

 

Husbykvarns kraftverk 

Datum, 
plats 

Deltagare Beskrivning av mötet 

20 11 11, 
Husbykvarn 

MP kraft,  
Länsstyrelsen 

Startmöte med besök vid kraftverket. 

Information om  

• samverkansprocessen, 

• tidpunkt för ansökan till MMD  

• kort info om vattenkraftens miljöfond  

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• HaV:s vägledning om samverkansprocessen (remissversion) 

20 12 16, 
digitalt 

MP kraft,  
Länsstyrelsen,  
Vattenkraftens 
miljöfond 

Syfte: att få en gemensam bild av vägen framåt 

Information om 

• Roller och ansvar i samverkansprocessen 

• Vattenkraftens miljöfond 

• Bakgrundsbeskrivningen (innehåll, ansvarsfördelning, tidplan) 

Utskickat inför mötet: 

• Bakgrundsbeskrivning Tämnarån (utkastversion) 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• Presentation från mötet 

21 03 11, 
digitalt 

MP kraft,  
Teknisk 
konsult 
(Sweco), 
Länsstyrelsen, 
vattenkraftens 
miljöfond 

Syfte: presentation av MKN för Husbykvarn. Mötet skulle även 
markera övergång till förslags-/analysfas 

Information om: 

• Miljökvalitetsnormer 

• Länsstyrelsens bedömningar av åtgärdsbehov 

• svar på verksamhetsutövarens frågor 

Utskickat inför mötet: 

• Bakgrundsbeskrivning Tämnarån (utkastversion 2) 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• MKN och omprövning Tämnarån (se bilaga 4) 



21 03 22, 
digitalt 

MP kraft, 
teknisk 
konsult 
(Sweco), 
Länsstyrelsen, 
Vattenkraftens 
miljöfond 

Syfte: Uppföljning och fördjupning av frågor som togs upp på mötet 
21 03 11, gemensam bild av processen och vem som ansvarar för 
vad i analysfasen, diskutera behov av avstämningsmöten och ta fram 
tidplan. 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• Motivtexter Tämnarån 

• Minnesanteckningar från senaste mötet om Ullfors 

21 06 11, 
Digitalt 

MP kraft, 
Länsstyrelsen,  

Syfte: Avstämning; hur långt har MP kraft kommit med 
upphandlingen, svar på frågor som inkommit från MP kraft. 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

• Presentation från mötet  

• Presentation med exempel på fiskpassager 

21 08 27, 
digitalt 

MP kraft,  
juridiskt 
ombud 
(sjutton34) 
Länsstyrelsen, 
Vattenkraftens 
miljöfond 

Syfte: Resumé av samverkansprocessen hittills och presentation av 
verksamhetsutövarens plan för att ta fram åtgärdsförslag och 
ansökan 

Utskickat inför mötet: 
Allt tidigare utskickat material skickat till juridiskt ombud 

Utskickat efter mötet: 

• Minnesanteckningar 

 

Andra/gemensamma möten 

Datum,  
plats 

Beskrivning av mötet 

21 02 17, 
digitalt 

Deltagare: Se bilaga 3 
 
Stormöte om nulägesbeskrivningen 
Syfte: att ge deltagarna möjlighet att ta del av och bidra med information för att 
nulägesbeskrivningen ska kunna ge en så komplett bild som möjligt. 
 
Länsstyrelsen presenterade den nationella planen och vilka allmänna intressen som 
presenteras i nulägesbeskrivningen. Därefter fick deltagarna möjlighet att ställa 
frågor och komma med kompletterande information. 

21 10 29 
Vid 
kraftverken 

Deltagare: Juridiskt ombud för båda kraftverken (sjutton34), Länsstyrelsen, teknisk 
konsult för respektive kraftverk (Sweco vid Husbykvarn, Norconsult vid Ullfors) 
 
Möte i fält för att diskutera möjliga åtgärder utifrån verksamhetsutövarnas 
diskussionsunderlag 
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