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Mysingsö,  En liten ort utanför 
Oskarshamn  



• 160 fastigheter 

• Hyreslägenheter 

• 400-500 invånare 

• Bebyggelse med 
permanentboende 
från 1980-t. 

 

• Hamneviken  

• Harholmsviken 

• Tvärviken 

• Mysingsviken 
 

Mysingsö 



Föreningen Mysingsö Skärgårdsmiljö 

• Bildades 2015. 

• Ca 100 medlemmar 

• Föreningens ändamål är att bevara Mysingsö 
skärgårdsmiljö. 

– Föreningen har till ändamål att verka för att Mysingsö 
skärgårdsmiljös vattendrag skall vara skyddade från 
miljöförstöring och negativ påverkan. 
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• Låg ekologisk status  
– Periodvis allvarlig sanitär olägenhet 

 

• Accelererande igenväxning med 
bladvass 

 

• Stort läckage av näringsämnen 
och metangas 

 

• Yta ca 7000 m2 

 

Hamneviken i fokus 



Låg ekologisk status och periodvis allvarlig sanitär olägenhet. 
Botten vid lågvatten den 2016-06-08  

 



 
Botten vid lågvatten den 2016-06-08  

 



 
Undervattensväxter saknas, svavelbakterier och 

cyanobakterier på bottnen.  Svavelvätebildning ifrån 
sedimenten. 



 
Accelererande igenväxning med bladvass 



 
Accelererande igenväxning med bladvass 

Blasvass över 4 meter 



Övergödning från bräddning av kommunalt avloppsvatten 
och Östersjön. 

  

 

2018-03-14 
Intresseförening Mysingsö Skärgårdsmiljö 

(org. nr. 802495-0878) 



 
  Dagvatten till viken 

  Bräddning från avloppsvatten 
. 

  

 

31/8 - 5/9 2015 
80 000L, P: 5mg/L => 0,4 kg P 
1 320kg bladvass (440kg TS, 0,09%),  
Motsvarar vasstillväxt på 440 m2 



Projektets miljömål 

• En grund havsvik med kransalger och andra känsliga 
undervattensväxter i ett ekosystem med syrerikt, klart 
vatten som inte bidrar till eutrofiering genom läckage 
av näringsämnen ur sedimenten 

• En mångfald av vattenlevande småkryp och goda 
förutsättningar för närinssökande fiskar och simfåglar 

• En lågvuxen och artrik strandvegetation med örter och 
halvgräs som skapar lämpliga häckningsplatser och 
gynnar rastande simfåglar. Bladvassruggar, rotade i fast 
botten intill öppet vatten, sparas som skyddande 
häckningsplatser. Gungflyn med potentiellt 
metangasemitterande vassbestånd avlägsnas. 
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Ursprunglig plan : skonsam muddring 

• Skörda vass  

• Avlägsna vasstorven  

• Åreställning av inloppet 

• Skonsam sugmuddring och återvinning av 
fosfor och kväve i en flerårig process 

 

 
 



Utfall av fas 1 av projektet 

• Slutsatser 

– Sedimenten innehåller stor mängd näringsämnen 

– Halterna av näringsämnen är högre ju närmare 
man är kommunens bräddavlopp från 
avloppssystemet. 

– Sedimenten innehåller för höga halter av 
tungmetaller, Pb, Cd, Zn (Cu) för att kunna 
återanvändas på åkermark. 

– Den långsamma sugmuddringsmetoden revideras  
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Ny plan  

• I samarbete med Oskarshamns kommun 
planeras en mekanisk muddring under 2019. 

• Transport av det avvattnade sedimentet till 
det pågående hamnsaneringsprojektets 
deponi i Storsskogen. 

• Sedimentet utnyttjas för inblandning i 
moränmaterial som ska täcka 
muddringsmassorna från inre hamnen. 
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Om vi ska nå miljömålen för 
Hamneviken  

• Behövs fortsatt stöd och vägledning från 
myndigheter och andra organisationer, 
framför allt från  

– Oskarshamns kommun 

– Kustlandet / EU  

– Länsstyrelsen Kalmar län 
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Mysingsö Skärgårdsmiljö 
https://mysingso.wordpress.com/ 
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