
Naturvårdsverkets biologiska under-

sökningar utanför Oskarshamnsverket

under 1980-talet

Erik Neuman

Jan Andersson

Avdelningen för miljöövervakning 1990



Naturvårdsverkets biologiska undersökningar
utanför Oskarshamnsverket under 1980-talet

Erik Neuman
Jan Andersson

Statens naturvårdsverk, Avdelningen för miljöövervakning,

Kustvattenenheten,

Box 584, 740 71 Öregrund

1990



Beställningsadress:

Naturvårdsverket
Informationsavdelningen

171 85 SOLNA

Tfn: 08-79910 00

ISBN 91-620-3780-3
ISSN 0282-7298

Upplaga: 400 ex

Tryckeri: SNV, Avdelningen för miljöövervakning, Sötvattenenheten, Uppsala
Juni 1990



FORORD

Naturvårdsverkets kustvattenenhet ansvarar för kontrollen av de ekologiska effekterna

av de svenska kärnkraftverkens kylvattenanvändning. Undersökningarna vid Oskars-

hamnsverket har pågått sedan 1963 och haft stor ekologisk bredd, men under åttiotalet

har de i huvudsak koncentrerats mot fisk och bottenfauna.

Föreliggande rapport utgör en sammanfattning av ett stort antal uppsatser och behandlar

undersökningarna under åttiotalet. Den riktar sig i första hand till kontrollmyndigheter-

na och kraftindustrin samt till fiskeri- och marinbiologer.

Öregrund i juni 1990

Erik Neuman
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SAMMANFATTNING

Oskarshamnsverket består av tre kärnkraftblock, varav det första togs i drift 1972 och

det sista 1985. Kraftverket använder stora mängder kylvatten; totalt 100 mVs värms

10°C. Under sjuttiotalet hade undersökningarna av de ekologiska effekterna av kyl-

vattenanvändningen stor bredd, medan de under åttiotalet, som behandlas här, i huvud-

sak koncentrerats till fisk och bottenfauna.

Temperaturhöjningen stimulerar tillväxten hos många organismer och ger upphov till

anlockning av fisk. Kylvattenströmmen och de motströmmar den alstrar ökar trans-

porterna av näring. Koncentrationen av näring i olika former bidrar till ökad produktion

högre upp i näringskedjorna och förstärker anlockningen av fisk.

Förlusterna av fisk i kylsystemen har varit förhållandevis små. Parasiteringsfrekvensen

hos ål i utsläppsviken är mycket hög, men i övrigt har inga onormala sjukdoms- eller

parasitangrepp förekommit. Störningar på fortpantningen hos fisk, som uppehåller sig i

varmva':net, förekommer. Betydelsen härav, speciellt för omgivande områden, bör

utredas inom den fortsatta kontrollverksamheten.



INLEDNING

Oskarshamnsverket, beläget på Simpevarpshalvön 20 km NNO Oskarshamn (figur 1.

sista sidan), består av tre kämkraftblock. varav det första togs i full drift 1972 och det

sista 1985. Kraftverket använder stora mängder kylvatten: totalt 100 m3/s värms ca

10"C. De ekologiska effekterna av kylvattenanvändningen utreds av statens naturvårds-

verk. Efter utgången av en prövotid för de två första blocken tillställdes vattendomstolen

(Växjö tingsrätt) 1979 en sammanfattning (Grimas och Neuman 1979) av 24 uppsatser

samt en speciell sammanfattning (Neuman 1979 a) av 11 arbeten rörande fisk. Under

1980-talet har undersökningarna drivits vidare för att kontrollera de långsiktiga effekter-

na av de båda första blocken och de kortsiktiga av det tredje. Vattendomstolen har

överlåtit programansvaret för dessa undersökningar till Koncessionsnämnden för miljö-

skydd, varifrån det nu övergått till länsstyrelsen i Kalmar län. Efter sammanfattningen

1979 har naturvårdsverket presenterat flera rapporter och två korta sammanfattningar

(Andersson 1982 och 1987). Föreliggande sammanfattning behandlar de biologiska

undersökningarna under hela 1980-talet. Dessa har haft mindre bredd än tidigare, och

sedan de omedelbara effekterna av starten av O III registrerats, har en ytterligare kon-

centration mot långsiktiga effekter nu skett. Undersökningamas uppläggning framgår av

"Projekthandbok för fältundersökningar" (Thoresson 1984).

Sammanfattningen baseras huvudsakligen på redan utgivna rapponer och sådana som nu

föreligger som manuskript. Dessutom presenteras resultat av nyligen gjorda bearbet-

ningar, vilka tillsvidare ej redovisas i andra uppsatser. Presentationen är uppdelad efter

kontrollprogrammets huvudmoment: Förluster av organismer i silstationema, Vegeta-

tion, Bottenfauna och Fisk. I relevanta fall beskrivs resultat av parallella undersökningar

bedrivna i ett referensområde, "Jämförelseområdet", vid gränsen mellan Småland och

Östergötland. Först redovisas dock kylvattenproduktionen, kylvattenvägama och kyl-

vattnets spridning. Sistnämnda information baserar sig på rapport från Sveriges meteo-

rologiska och hydrologiska institut (Wickström 1990).

KYLVATTNET

De tre blockens stantid, elektriska effekt och kylvattenförbrukning ges nedan.

Starttid Effekt, MW Kylvatten, mVs

OI januari-72 460 22

Oil december-74 615 28

OIII mars-85 1 110 50

Intag och utsläpp av kylvattnet berör i huvudsak en öppen kuststräcka vid norra Kalmar

sund (figur 1). Salthalten är ca 7 o/oooch strömmarna svaga, främst vinddrivna. Ytvati-

net kan nå en temperatur av 20"C, i skyddade vikar ca 25°C. Fast havsis har under 1980-

talet förekommit fem vintrar.



De två första blockens kylvatten tas in vid ytan strax söder om kraftverket, medan ett

bottenintag på 18 m djup öster om verket används för det tredje (figur 1). Allt kylvatten

leds via tunnlar till en 0.17 knr stor vik. HamnefjäYden. I denna är djup mellan två och

fem meter förhärskande. Dess enda förbindelse med omgivande vatten är ett sund med

tre meters tröskeldjup. Hamnehålet, vilket hösten 1981 breddades från trettio till femtio

meter. I detta är nu strömhastigheten ca 1 m/s och övertemperaturen omkring 10'C vid

full produktion. Den inre delen av Hamnefjärden utgör ett bakvatten med svaga ström-

mar och, längst in, lägre övertemperatur.

Vid den öppna kusten utanför Hamnehålet blandas kylvattnet snabbt. I detta blaminings-

område förekommer övertemperaturer på 4->"C. och kylvattnet når normalt ner till 6-S

m djup. Längre ut minskar den vertikala utbredningen till 1-2 m i kylvattenplymcns

ytterkant. Plymen definieras som vatten med en av kraftverket orsakad temperaturhöj-

ning om minst 1"C; lägre övertemperaturer är mättekniskt svåra att belägga. Dess läge

varierar avsevärt med vindriktningen. Den sammanlagda yta som någon gång påverkas

av 1"C övertemperatur är vid full drift ca 15 knv (figur 1). I skärgården närmast söder

om de första blockens kylvattenintag har övertemperaturer på 2-3"C uppmätts, medan

den genomsnittliga förhöjningen uppskattas till 0.5°C. Skärgården norr om Kråkelund

nås endast i sällsynta fall av uppvärmt vatten. Då temperaturen i recipienten underskri-

der den för vattnets täthetsmaximum - här 2,5"C - sjunker kylvattenplymen ibland till

botten eller inlagras på en mellannivå.

FÖRLUSTER AV ORGANISMER I SILSTATIONERNA

Under 1970-talet studerades förlusterna i kylsystemet av såväl plankton (Gundersen

1979 och Karås 1978) som fisk (Karås 1979). Därefter har kontrollen inskränkts till

fisk. Tillvägagångssättet har beskrivits av Andersson (1983 för de två första blocken

och 1990 a för det tredje). Kontrollen av O I och OII sker endast nattetid, men observa-

tionerna då har förutsatts gälla hela dygnet. För nattaktiva arter som t ex ål innebär detta

en överskattning. Tabell 1 redovisar de genomsnittliga årsförlusterna 1984-1989 förde

fem vanligaste arterna. Information saknas från O I 1987 och från O II april detta år.

Tabell 1. Årsmedelvärden för antalet fiskar förlorade i silstationerna för

O I och OII 1984-1989.

cm

0 1

on
Summa

Strömming

33 (XX)

160 000

193 000

Abborre

2 9(X)

6(X)

3 5(X)

Mört

1 6(X)

3(X)

1 9(X)

Skrabb-

skädda

2(X)

600

8(X)

Ål<40 cm

3(X)

100

4(X)

Ål>40 c

200

100

3(X)



Strömmingen har varit den i särklass vanligaste arten med en beräknad årlig förlust av

ca tvåhundratusen individer. Huvuddelen av förlusterna äger rum under iektiden på

våren. Skadan bedöms vara av ringa betydelse: strömmingsfångstema i närområdet har

ökat starkt under den aktuella perioden (Andersson och Karås 1990). För övriga arter

har relativt få individer registrerats. Den årliga förlusten av ca sjuhundra ålar kan med

tanke på den svaga nyrekryteringen och fiskets höga effektivitet ha en viss betydeUe för

det lokala fisket.

För att bl a minimera förlusterna av fisk tas kylvattnet till det tredje blocket in via ett

bottenintag beläget drygt trehundra meter från land (figur 1). Målsättningen har upp-

fyllts: mycket små mängder fisk går in detta intag (Andersson 1990 a).

VEGETATION

Under 1970-talet karterades den fastsittande vegetationen vid Simpevarp (Andersson

och Karås 1979 samt Nyquist 1979). Undersökningarna har följts upp genom flygfoto-

graferingar av undervattensvegetationen 1982 och 1988 (Nyquist 1984 och 1990) samt

av en inventering av övervattensvegetationen i Hamnefjärden 1985 (Renström 1987).

Vegetationens sammansättning och utbredning har inte förändrats mycket sedan den

första kaneringen 1970. Bladvassen har ökat sin utbredning något, och uppvärmningen

höjer dess tillväxthastighet avsevärt (Andersson och Karås 1979). Den minskning av

sävbestånden som kunde konstateras 1977 har inte fortsatt.

Flygfotografierna dokumenterar växtligheten ner till några meters djup, d v s i huvudsak

blåstångsbältet. Redan 1982 hade detta försvunnit från Hamnehålet, och därefter har det

utglesats närmast norr och söder om detta. Inga större förändringar har dock dokumen-

terats utmed Simpevarpshalvöns ostkust efter starten av O III; tångbältet är fortfarande

tätare här än på andra undersökta lokaler i området. I skärgården sekler om Simpevarp

kunde 1988 inga förändringar av blåstångsarealen konstateras, men förekomsten av

fingrenade alger hade ökat, och tångens kondition föreföll sämre än tidigare. Sannolikt

beror detta på den ökade eutrofieringen av Östersjön och naturliga variationer i bl a

temperatur och isläggning.



BOTTENFAUNA

Mjukbottnarnäs djursamhällen har i Hamnefjärden följts genom fem provtagningar

sedan 1972 (Mo 1990). Kylvattenströmmen ger här ett betydande tillskott av organiskt

matenal (Gundersen 1979), som efter nedfall till botten utnyttjas av bottenfaunan. Ökad

födotillgång och direkta, fysiologiska effekter av temperaturhöjningen har medfört en

kraftig ökning av antalet bottendjur (figur 2).

20 000 H ind/m

15000 -

10000 -

5000 J

1972 1973 1977

[ ] inre delen, SV

1981 1986

I yttre delen

Figur 2. Antal bottendjur/m2 i Hamnefjärden 1972 - 19H6.

Negativ inverkan har emellertid konstaterats vad gäller kallvattenarter, t ex Östersjö-

musslan (Macoma ballica ), vilken har svårt att växa i höga temperaturer. 1972 domine-

rade den viktmässigt i större delen av viken, medan numera endast små individer före-

kommer.

I vikens västra del, vilken utgör ett bakvatten innanför kylvattenutloppen, hade vid den

senaste provtagningen - 1986 - individtätheten minskat jämfört med 1981, och sedimen-

tet luktade svavelväte. Uppenbarligen har syrgasbrist förekommit i bottnarna. Ett lågt

antal arter (tabell 2) och en stark dominans för larver av fjädermyggor {Chironomidac ),

vilka snabbi koloniserar utslagna bottnar, visar också att störningar förekommer. I den

yttre delen av Hamnefjärden, där strömmen är stark (Kh syresättningen följaktligen god,

har antalet djur (främst havsborstmasken Nereis diversicolor ) ökat i stort sett kontinuer-

ligt (figur 2). Ett markant undantag inträffade 1977, då främst snäckor (llydmhia ) slogs

ut. En länkbar förklaring är att starten av O II medförde en överslamning, innan botten

senare renspolats.
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En jämförelse mellan faunan på de fyra provtagningsstationerna (figur 1) 19S6 visar att

biomassor och artrikedom är betydligt större i Hamnefjärdens yttre del än »dess inre.

Skillnaderna i individtäthet var betydligt mindre, vilket visar att små. ofta kortiivadc.

djur dominerar på de inre stationerna. Lokalen strax innanför utsläppen intar en mellan

ställning.

Tabell 2. Bottenfaunan i Hamnefiärden 1986.

Inre delen, SV

Inre delen, N

Mellersta delen

Yttre delen

Biomassa (g/m2)

1,9

3.3
14,7

17,0

Artantal/prov

4.3

4,1
7,2

10,8

Individer/nr

5 500

5 600

3 600

8 600

I det öppna kustområdet utanför Hamnefjärden och i Jämförelseområdet har mjuk bot -

tenfaunan följts årligen sedan 1962 (Grimas 1979, Smith 1984 och Mo 1990). Individ-

täthetema har uppvisat dramatiska men mellan områdena i regel likartade mellanårs-

variationer. Täthetema var höga under sextiotalet, sjönk sedan mot mycket låga värden

1976-77 för att därefter stiga till den hittills högsta nivån under slutet av åttiotalet. Det

genomsnittliga artantalet per prov har varierat betydligt mindre. Före 1979 var det unge

fär detsamma på lokalen söder om Hamnefjärdens mynning (22-24 m djup, figur 1) som

på motsvarande lokal i Jämförelseområdet: därefter har det dock i det närmaste fördubb-

lats på Simpevarpslokaien men legat kvar på den tidigare nivån i Jämföreiseområdct

(figur 3). Vidare har sedan 1986 biomassan ökat vid Simpevarp men ej i Jämförelseom-

rådet (figur 4). Den ökade strömmen utanför Simpevarp torde ha gynnat spridningen av

flera arters larver, och transporten av näring med kylvattnet bör vara till fördel för pro-

duktionen. På detta djup förekommer inte direkta temperatureffekter annat än undan-

tagsvis vintertid.

•rnnM/prov

1 2 -

1 0 -

4 -

2

o 4

Stmptrarp, 22-24 m

r r r T
1*2 « 70 7S M »5

Figur 3. Antal bottcndjursartcr per prov pä 24 meter, 19()2 I9fi9.

•9
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Sfapevap, 22-24iB.v*nMM

24 n, höstvånltn

158

I I I T

19M 1915 19M 1SI7

1 1
19H

Figur 4. Biomassa på 24 meter, 1984 - 1989.

FISK

Fisk intar av flera skäl en central ställning i kontrollprogrammet. Genom att den an-

lockas till eller skyr kylvattnet, får effekterna större geografisk omfattning än hos or-

ganismer med lägre rörelseförmåga. Rörligheten gör också, att risken för allvarliga

förluster i silstationema är större än för andra organismer. Vidare har fisk många för-

delar som indikator på miljöstörningar, bl a integrerar fiskfaunan effekter på lägre

nivåer i ekosystemet. Slutligen motiverar naturligtvis fisket kontrollinsatser.

Under sjuttiotalet observerades ett brett spektrum av förändringar i Hamnefjärden,

medan den enda påtagliga effekten utanför densamma gällde anlockning och tidig lek av

strömming. Resultaten gav tillsammans med litteraturuppgiftcr underlag för en klassifi-

cering av fiskfaunan i kall- och varmvattenarter, d v s arter som har sitt fysiologiska

optimum i låga respektive höga temperaturer och följaktligen skyr respektive anlockas

till varmt vatten (Neuman 1983). Generellt kan sägas, att våra kall vattenarter undviker

temperaturer över I0-15°C, medan varmvattenarternas optimum ligger över 2iTC. Det

bör påpekas, att varmvattenutsläpp under den kalla årstiden kan förväntas anlocka även

kallvattenarter.
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Under åttiotalet har undersökningarna främst inriktats på långsiktiga förändringar, men

speciella insatser har därutöver gjorts för att klarlägga de kortsiktiga följderna av idrift-

tagandet av O III. Programmets kärna utgöres av övervakning av variationer i bestånds

täthet med hjälp av nätfisken. En del av dem har löpt parallellt i fiera områden i Simpe-

varp och Jämförelseområdet ända sedan 1963. Bland övriga undersökningar kan näm-

nas, att provfiskefångstema rutinmässigt undersöks med avseende på yttre, synliga

sjukdomssymptom. Ålderssamii:.^sättning och tillväxthastighet har följts hos abborre

och mört sedan undersökningamas start. Anlockningen av strömming, dess lek och

produktion av yngel har närmare studerats. Utsättningar av ålyngel i Hamnefjärden har

givit material för bl a tillväxtstudier. Utanför viken har ålfisket, liksom övrigt yrkes-

fiske, följts genom daglig fångstregistrering.

Omfattande bearbetningar av materialet har skett. Här sammanfattas främst de fall där

påtagliga förändringar till följd av kraftverkets drift kunnat beläggas. De arter som

berörts är främst abborre och mört, vilka dominerar grundbottnarnas fisksamhällen, den

i fria vattnet vanligaste fisken, strömming, samt den ekonomiskt viktiga ålen. En kort

redogörelse för fångster av bottenfiskar som är vanliga utanför Hamnehålet - torsk,

rötsimpa och tånglake - ges också.

Abborre.

Eftersom abborren är en varmvattenart, kunde en anlockning till Hamnefjärden förvän-

tas. Den kontroll av fiskvandringarna genom Hamnehålet som genomfördes 1970-73,

d v s perioden kring starten av O I, visade att någon betydande sådan inte inträffade

(Neuman 1979 b). Orsaken härtill var troligen mycket starka temperaturgradienter i

Hamnehålet. Ett utbyte med omgivande vatten förekommer dock, vilket visas av att

nätfångsterna i Hamnefjärdens inre del i stort sett samvarierat med dem på andra loka-

ler. De största vandringarna sker under våren, då Hamnefjärden utnyttjas som lekområ-

de. Tätheten av årsyngel i viken ökade 1971-76 och har sedan flertalet år varit högt;

årsklasserna följer inte de naturliga variationerna i Simpevarpsområdet i övrigt (Böhling

et al. 1990). En ökning av beståndet i Hamnefjärden kan alltså förväntas. Tecken på att

så skulle vara fallet finns i fiskena under april-juni, där fångsterna i Hamnefjärden under

1980-talet utvecklats bättre än i Simpevarp i övrigt (figur 5). Att det här rör sig om frän

omgivningen avvikande fisk indikeras av en avsevärt högre medelvikt.

Abborrförekomsten och variationerna i årsklasstorlek vid Simpevarp har jämförts med

dem i Jämförelseområdet (Böhling et al. 1990). Bortsett från Hamnefjärden samvarierar

årsklasserna väl och i stort sett även fångsterna. Under främst åttiotalet har dock fång-

sterna i området vid kraftverkets intag utvecklats något bättre än i övriga områden utan-

för Hamnefjärden. Möjligen kan det förklaras av tillförsel av stora och livskraftiga

yngel från denna.

13
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Figur 5. Abborrfångster i april - juni 1966 - 88. Antal/nät och natt samt medelvikter.

Tillväxten hos abborre har studerats dels genom fångst av årsyngel, dels med hjälp av

årsringar på gällocket. Genom s k tillbakaräkning kan tillväxten ett visst kalenderår

bestämmas genom mätning av avståndet mellan årsringarna, vilket står i ett känt förhål-

lande till kroppslängden. Abborrens tillväxt kommer att redovisas relativt utförligt dels

därför att resultaten är spektakulära, dels därför att arten kan ses som modell för andra

varmvattenarter.

Redan starten av O I medförde i Hamnefjärden en ökning av abborrens tillväxt första

levnadsåret (Karås och Neuman 1981). Under slutet av åttiotalet blev årsynglet här

drygt 50 % tyngre än i en närbelägen, av kylvattnct opåverkad vik. Detta medför säker-

ligen en högre överlevnad (Karås 1987).

Hos äldre fisk påvisades under sjuttiotalet ingen signifikant ökning av tillväxthastighe-

ten i Hamnefjärden, endast en tidigare start av tillväxtsäsongen. Detta var överraskande,

eftersom temperaturhöjningen hos denna varmvattenart borde medföra en betydligt

snabbare tillväxt. Orsaken torde vara att insamlingen ägde rum i maj-juni, då fisk från

andra områden vandrar in för lek.
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För att ge information om fisk som är mer eiier mindre stationär i viken har proverna

fr o m 1984 tagits under den varmaste årstiden, augusti-september. Det finns gott om

mycket stora abborrar - över 1 kg - i Hamnefjärden, medan det i tillväxtmaterialet från

övriga Simpevarp och Jämförelseområdet 1984-89 endast finns en av ca tretusen. Spe-

ciella insamlingar av sådan fisk har också gjorts. Tillväxten hos det ordinarie sensom-

marmaterialet har under åtminstone åttiotalet varit klart snabbare än hos samma årstid

insamlad fisk från skärgården söder om Simpevarp och från Jämförelseområdet, medan

den hos de stora abborrarna varit ännu mycket snabbare (figur 6). Längdtillväxten avtar

i Hamnefjärden inte som normalt efter fjärde eller femte året. Skillnaderna i vikt är

naturligtvis avsevärt större än de i längd (figur 6). En sexårig "storabborre" från Hamne-

fjärden är t ex nära tio gånger så tung som en jämnårig från Jämförelseområdet. Den

största abborre som fångats i Hamnefjärden vägde 2,9 kg och var endast nio år gammal.

Produktionen av rom och mjölke konkurrerar med kroppstillväxten om den disponibla

energin. I Biotestsjön vid Forsmark, där temperaturförhållandena liknar Hamnefjärdens,

har det blivit vanligare än normalt att unga men könsmogna fiskar vissa år inte produce-

rar rom. Liknande förhållanden synes råda i Hamnefjärden; andelen romproducerande

två-, tre- och fyraåringar var 1988 och 1989 signifikant lägre än i Jämförelseområdet.

Den snabba tillväxten i Hamnefjärden kan alltså delvis betingas av mindre energitillför-

sel till könsorganen. Detta förhållande kan möjligen ha negativ inverkan på yngel-

produktionen.

längd, mm

400 - i

300 -

200 -

100 -

_ L . i i Snabbväxande

totalvikt, gram

— 1400

Hamnefjärden, "normala*

Simpevarp, S kraftverket

Jämförelseområdet

Tjocka linjer anger vikter

3 ålder 4

Figur 6. Abborrens tillväxt (längd 1979- 88, vikt 1988 - 89).
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1 figur 6 ses en tendens till att abborren i skärgården söder om Simpevarp i högre åldrar

växer snabbare än i Jämförelseområdet. Detta har utretts närmare genom att längdök-

ningen 6:e t o m 10:e levnadsåren jämförts för hela undersökningsperioden (figur 7).

Dessa tillväxtår har slagits ihop efter normering mot respektive ålders medeltillväxt i

Jämförelseområdet. Tillväxten har legat på samma nivå i de båda områdena och samva-

rierar väl (r=0,95) t o m 1979, varefter Simpevarp flertalet år (1981-84) legat klart högre

än Jämförelseområdet med försämrad korrelation som följd. Avvikelsen beror ej på att

temperaturerna i Simpevarp skulle stigit i förhållande till de i Jämförelseområdet. Däre-

moi förklaras troligen den minskade skillnaden 1985-87 av att temperaturen dessa

mycket kalla somrar sjönk betydligt mer i Simpevarp än i Jämförelseområdet. Någon

inverkan av O III:s start 1985 kan i alla händelser ej skönjas.

normerad tillväxt, %

200 —

Simpevarp

Jämförelseområdet

Jämförelseområdet medel = 100

60

Figur 7. Abborrens tillväxt 6:e - IO:e levnadsåren 195H - 1987 i relation till
medeltillväxten (~ 100) i Jämförelseomrädet.
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1980 - talet.

Den troligaste förklaringen till avvikelsen är att utbytet av fisk mellan det uppvärmda

området i Hamnefjärden och närmast därutanför och omgivande vatten ökat under

åttiotalet. Som framgår av figur 8 är det inte ett fåtal mycket snabbväxande individer,

som orsakar den goda tillväxten i Simpevarp, utan måttliga avvikelser hos många; troli-

gen utnyttjas de uppvärmda områdena av många fiskar under kortare perioder.

Flera undersökningar i varmvattenutsläpp i utlandet redovisade i början av 1970-talet

resultat, som pekade på att det varma vattnet ökade parasitangrepp av sugmaskar av

släktet Diplostomum. Ock..! i Hamnefjärden gjordes sådana observationer (Stenbäck

1979). Parasiterna kan ge upphov till synnedsättning och t o m blindhet hos fisk. Symp-

tomen orsakas främst av de parasitlarver som lever i ögats lins. Undersökningar vid

Oskarshamns- och Forsmarksverken tyder på att där förekommer åtminstone två arter.

Diplostomum baeri, som angriper abborren, lever i glaskroppen och är alltså ej så farlig

för synen. Resultaten visar också, att infesteringsintensiteten i Hamnefjärden under

åttiotalet legat på en normal, relativt stabil nivå (Thulin 1984 samt Höglund och Thulin

1988).

Mört.

Trots att mörten är en varmvattenart, visade vandringskontrollen i Hamnehålet liksom

för abborren, att en anlockning till varmvattnet uteblev. Jämförelser mellan nätfångster

på olika lokaler i Simpevarpsområdet (figur 9) indikerar inte heller någon anlockning

till vare sig Hamnefjärden eller området närmast utanför Hamnehålet (sektion 3, figur 1)

under sjuttiotalet. Efter ett minimum 1983 steg dock fångsterna betydligt mer i dessa

områden än på lokaler utanför eller i utkanten av kylvattenplymen. Speciellt dramatisk

har utvecklingen varit på sektionen utanför Hamnehålet, som genom sin exponering för

öppet hav tidigare inte varit någon god mörtlokal. Det är möjligt, att starten av O III

1985 och den 1981 genomförda breddningen av Hamnehålet skapade förutsättningar för

anlockning. Fångstökningen kan inte förklaras av en lokal rekrytering i Hamnefjärden.
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Figur 9. Mörtfångster i april - oktober 1966 - 88.
x) inget fiske 1978.

Redan efter starten av O I ökade tillväxten hos årsyngel av mört i Hamnefjärden (Karås

och Neuman 1981) och 1984-89 blev de ca tre gånger tyngre än i en referensvik. För

äldre fisk har det dock liksom för abborren tagit långt tid, innan tydliga skillnader upp-

kommit; utan tvivel är utbytet med omgivningen den viktigaste förklaringen härtill. Av

vikelser från Jämförelseområdet kan i Hamnefjärden spåras fr o m 1982, och fr o m

1986 är de stora hos fisk äldre än åtta år (tabell 3). Att de inte syns hos yngre mörtar,

beror rimligen på att dessa inte uppehåller sig i viken under längre tid. Vad gäller vatt-

nen utanför Hamnefjärden, kan tillsvidare inga avvikelser från tillväxthastigheten i Jäm-

förelseområdet beläggas.

Tabell 3. Medelvikter

Ålder vid fångst

Jämförelseområdet

Hamnefjärden

(g) hos

5
46
68

mört 1988

6
56
66

och

7
67
70

1989.

8
79
83

9
94

188

10

110
246

11

125
264

Den de senaste åren sannolikt stora anlockningen tili Hamnefjärden verkar tyvärr inte

endast leda till en förbättrad tillväxt. Indikationer finns på att mörtens könsorgan tar

skada av den höga temperaturen. Liknande effekter synes föreligga i Biotestsjön vid

Forsmark och i varmvattenutsläpp i Litauen. Detta kan vara en orsak till att antalet

mörtyngel i Hamnefjärden varierar mycket kraftigt mellan år.
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Studier av ögonparasiten Diplostomum har visat, att mörten angrips av Diplostomum

spathacewn, vilken lever i linsen och följaktligen kan skada synen. Under åttiotalet har

dock infesteringen i Hamnefjärden legat på en normal och tämligen stabil nivå (Thulin

1984 samt Thulin och Höglund 1988). Vad gäller övriga sjukdomar, är hudsår det

vanligaste symptomet. Sådana har under flertalet år varit mer än fyra gånger vanligare i

Hamnefjärden än utanför; de högsta, men dock ej alarmerande, frekvenserna (2,4 c/f)

påträffades 1989 (Thulin och Andersson 1990).

Ål
Ålen är en varmvattenart, som borde an lockas till kylvattenutsläpp och där få en snabb

tillväxt. En påtaglig anlockning förekommer vid Barsebäck och Ringhals (Neuman

1983) men är av ringa omfattning vid Simpevarp (Thoresson och Neuman 1979), där

den sannolikt motverkas av de starka temperaturgradienterna i Hamnehålet (Neuman

1979 b) och låg beståndstäthet i området. Ett sätt att öka rekryteringen av ål, som länge

försämrats till följd av minskad invandring av småål till Östersjön, är att sätta ut ålyngel.

Två försöksutsättningar av sammanlagt ca tjugotusen yngel, en stor del radioaktivt

märkta, gjordes 1982 och 1984 i Hamnefjärden för att utröna om kylvattenutsläpp kan

utnyttjas för extensiv ålproduktion (Andersson 1990 b). Ynglen hade anlänt från Atlan-

ten till västkusten under utsättningsåret.

Förekomsten av ål i Hamnefjärden har följts med ryssjefisken. Fångsterna minskade

från 1976 till 1984 men ökade 1986. Nya rutiner infördes 1988, vilket försvårar jämfö-

relser med tidigare år, men det torde dock stå klart att åltätheten ökat under åttiotalets

senare hälft. Av yrkesfisket att döma har utvecklingen varit den motsatta utanför det

värmepåverkade området.

Tabell 4. Antal ål per fiskestation och natt april-september i Hamnefjärden.

1976 1982 1984 1986 1988 1989

0,40 0,33 0,28 0,45 0,69 0,54

De relativt goda fångsterna fr o m 1986 får främst tillskrivas utsättningarna. Detta år

och de följande har återfångsterna av märkta ålar varit betydande, och deras längd för-

delning har motsvarat totalfångstens (figur 10). 1987-89 utgjorde utsatta ålar minst 30

% av beståndet. Ålen har alltså hållit sig kvar i eller i närheten av varmvattnet och haft

god överlevnad. Samtliga ålar som könsbestämts har varit honor, vilk'-t är en fördel,

eftersom de stannar kvar längre i uppväxtområdena och blir större än hanarna.

Det är svårt att åldersbestämma åi, men utsättningen av märkt fisk har möjliggjort

kontroll av tillväxten i Hamnefjärden. Den har liksom i andra ålbestånd uppvisat mycket

kraftiga individuella variationer men i medeltal uppgått till ca 7 cm per år räknat från

utsättning till fångst (3-7 år), vilket är bättre än vad som är känt från flertalet andra

europeiska vatten (Andersson 1990 b). Ålens energiinnehåll i förhållande till längden
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har också undersökts i såväl Hamnefjärden som Jämförelseområdet (Andersson et al.

1990). Som mått härpå har använts dels konditionen, d v s förhållandet vikt/längd, dels

fetthalten. Varmvattnet tycks inte ha haft någon större inverkan; ål från Hamnefjärden

har ungefär samma kondition och något högre fetthalt än i Jämförelseområdet.

Med anledning av att en asiatisk ålparasit fått en mycket snabb spridning i Europa har ål

från Hamnefjärden specialstuderats 1987-89 (Höglund et al. 1989, Thulin et al. 1989

samt Thulin och Andersson 1990). Parasiten, som är en rundmask av släktet Anguillico-

la, lever i och kan allvarligt skada simblåsan. Inga exemplar påträffades 1987, men i

februari 1988 gjordes den första registreringen i Hamnefjärden. Under året ökade ande-

len infekterade ålar till över 60 %, en nivå som bibehållits 1989; utmed andra kust-

sträckor har endast enstaka infekterade individer påträffats. Det verkar alltså som om

varmvattnet gynnar parasiten. De angripna ålarna har inte haft sämre kondition än

oinfekterade.

Vid sidan av simblåseparasiten är liksom hos övriga fiskarter hudsår den vanligast

förekommande sjukdomen hos ål (Thulin et al. 1989 samt Thulin och Andersson 1990).

Maximum i Hamnefjärden, knappt 5 %, nåddes 1986. Denna nivå kan ej anses onormalt

hög. Den s k rödsjukan gTasserade söder om Simpevarp under främst mitten av åttiotalet

men har endast påträffats hos enstaka ålar i Hamnefjärden.

Kylvattenplymens eventuella inverkan på den ekonomiskt viktiga blankålens vandring

söderut utmed kusten utreddes noggrannt under sjuttiotalet (Neuman och Thoresson

1979). Inga effekter kunde beläggas, och sådana bedömdes också som teoretiskt föga

sannolika. Senare utredningar (Andersson 1984a och 1990c) har givit samma resultat,

också sedan O III tagits i drift. Utvecklingen i de större fiskena har väl följt den för

regionen generella. Jämförelsevis negativa resultat i vissa redskap i innerskärgården

norr om Oskarshamn (Dragskär) sammanfaller väl med vikande förekomster av upp-

växande gulål i samma område, något som delvis torde ha orsakats av den ovan nämnda

rödsjukan.

Strömming.

Förekomsten av strömming i det värmepåverkade området närmast utanför Hamnchålct

har 19701 o m 1989 följts med nätfisken (djupnät, figur 1), vilka rapporterats av Neu-

man (1979 c och 1983), Andersson (1984b) samt Andersson och Karås (1990). 1 syfte

att belägga effekter av O III har fisken med strömmingsskötar 1983-88 bedrivits längre

ut, 1,5-2 km från Hamnehålet (figur 1). Fångstutvecklingcn vid Simpevarp har jämtorts

rncd den i yrkesfisket med strömmingsskötar i Jämförelscområdct och med Internatio-

nella havsforskningsrådets uppskattningar av det totala lekbeståndet i västra Östersjön

(ICES 1990).
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Strömmingsfångsterna under våren ökade utanför Hamnehålet och i Jämförclseområdct

fram till början av åttiotalet, varefter de steg dramatiskt i det förra området och minska-

de i det senare (figur 11). I västra Östersjön som helhet har beståndet minskat i stort sett

fortlöpande sedan slutet av sjuttiotalet. I skötfisket i kylvattenplymens utkant föreligger

ingen trend. Jämföres de tre perioderna med olika kylvattenmängder, framgår att fång-

stema utanför Hamnehålet jämfört med 1972-74 ökat med 66 % 1975-84 och med

312% 1985-88, medan motsvarande förändringar i Jämförelseområdet var +25 % och

-2 % samt i västra Östersjön -10 % och -39%.

norm

3 1

2 -

1 -

Simpevarp, djupnat

Simpevarp skolar

Jämförelseområdet skolar

lekbeslåndet i västra Östersjön

70 75 80 85 årtal

Figur II. Strömmingens fångst- och beståndsutveckling vårarna 1971 ~ 89 i relation
till medelvärdet (= l)för resp. kurva.

Strömmingen uppehåller sig utanför Simpevarp främst under vintern och den därefter

följande leken. För den långsiktiga ökningen av fångsterna svarar främst relativt stor

(<20 cm), lekmogen fisk. Före verkets start inföll lektoppen i juni, men nu ligger den

oftast i april. Leken har också längre varaktighet. Fångsterna når sitt maximum i tempe-

raturer mellan 4 och 10°C och avtar därefter snabbt för att över 14"C vara mycket låga.

Genom jämförelser mellan fångster på olika stationer i olika strömsituationer har det

varit möjligt att visa att strömming anlockas till kylvattenplymen, så länge denna inte är

varmare än lf)°C. På de längre från Hamnehålet belägna skötfiskestationerna har fång-

sterna inte ökat, vilket tyder på att strömmingen koncentreras närmare land.

Strömmingslek har iakttagits i direkt anslutning till kylvattenplymen och t o m i Hamne-

fjärden, i synnerhet efter breddningen och fördjupningen av Hamnehålet 1981. Invand-

ring har skett redan i februari, och lek konstaterats i slutet av mars. Efter lek täcks

botten ofta av ett flera centimeter tjockt lager rom, som drabbas av hög dödlighet. I det

av lösta gaser övermättade utsläppsvattnet omkommer också en del av den till tunnel-

mynningarna anlockade strömmingen av s k gasblåsesjuka (Thulin et al. 1989).
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Den omfattande anlockningen under lektiden har föranlett kontroll av mängden ström-

mingslarver i det kylvattenpåverkade området och deras överlevnad (Andersson och

Karås 1990). Trålningar efter larver genomfördes i maj-juni 1984-89 i plymområdet,

norr om detta (figur 1) och i Jämförelseområdet. Täthetsmaximum infaller visserligen

något tidigare vid Simpevarp, men den riktigt tidiga leken tycks inte ge något större

utbyte. Detta beror sannolikt främst på att de tidigt kläckta larverna vid uttransport ur

plymområdet utsätts för alltför låga temperaturer, men också på att rom ofta läggs alltför

tätt på de relativt små områden som har gynnsamma temperaturer och bottnar. De totala

täthetema är högre vid Simpevarp (figur 12), medan dödlighet och uttransport. som

illustreras av minskningen av antalet larver efter täthetsmaximum, var ungefär densam-

ma i alla områdena. Det verkar alltså som om varmvattnet inte gynnar överlevnaden

eller, troligare, som om larverna inte kan hålla sig kvar i plymen. De högre larvtätheter-

na är således enbart en effekt av lekbeståndets höga täthet.

antal/100 m

12-1

Utanlor Hamnehälel
N Krakelund
Jämforelseområdet

15 205 10
mfr

Figur 12. Mcdeltäthet av strömmingslarver 1984 - 89 och deras längdfördelniny,.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att den till kylvattnet anlockade strömmingen

utgör en potential för det lokala fisket. En bedömning av den samlade effekten på lekut-

fallet kräver att larvtätheten relateras till lekbeståndets storlek. Detta förhållande ;ir

sannolikt lägre vid Simpevarp än i Jämforelseområdet och har 1984-89, då lekbeståndet

ökat starkt, utvecklats negativt. Anlockningen till varmvattnet synes alltså ha en övervä-

gande negativ inverkan på nyrekryteringen.

Torsk, rötsimpa och tånglake.

Fiskar som simmar nära botten kommer i direkt kontakt med varmvattnet främst i

Hamnefjärden och Hamnehålet. Där är övertemperaturerna så höga, att de kan förväntas

undvikas av kallvattenartcr större delen av året. Så har också visats vara fallet; botten-

fiskar ined låga tempcraturoptima försvann efter kraftverkets start nästan helt frän

Hatnncfjärdcn (Neuman 1979 b). Utvecklingen i området närmast utanför liamnchålet

(sektion 3 och djupnäten, figur 1) har också följts.
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Förekomsten av den kvantitativt viktigaste kallvattenarten. torsken, varierar starkt

mellan är beroende på fluktuationer i resultatet av leken, som främst äger rum i scklra

och östra Östersjön. En period med mycket god tillgäng på torsk 1977-83 har nu avlösts

av sin motsats (figur 13). Fångstutvecklingen har varit synnerligen likartad i Sirnpevarp

och Jämförelseområdet. Närmast utanför Hamnehålet (sektion 3) är fångsterna högre än

i Simpevarp i övrigt, och skillnaden synes ha blivit alltmer påtaglig under åttiotalet.

vilket indikerar en anlockning. De två andra viktigaste bottenfiskarna i det aktuella

området, rötsimpa och tånglake, uppvisar också mycket stora mellanårsvariationer. Hfter

att tånglaken saknats helt i vårfångsterna i djupnäten i åtta år och rötsimpan nästan helt i

sex år, inleddes för båda arterna en kraftig ökning i mitten av åttiotalet, och 1988-89

nåddes dittills ej konstaterade nivåer (figur 14). Ökningen torde främst ha naturliga

orsaker, eftersom ett liknande förlopp ägt rum i Jämförelseområdet. Det har dock inte

varit lika dramatiskt som utanför Hamnehålet, varför en anlockning till det kylvattenpå-

verkade området inte kan uteslutas.

Som ovan påtalats är en anlockning av fiskar som torsk, rötsimpa och tånglake till

uppvärmt vatten sannolikt inte av någon större omfattning. En ökad födotillgång på

bottnarna under och utanför kylvattenplymen torde vara en viktigare orsak. En sådan

kan utläsas ur bottenfaunans utveckling (Mo 1990), men den viktigaste faktom är san-

nolikt den anlockade strömmingen. Den utgör en koncentrerad födoresurs för torsken,

och dess stora rommängder utnyttjas av många arter, bl a tånglake.
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SLUTSATSER
I 1979 års sammanfattning konstaterades, att effekterna av kylvattnet då ännu ej stabili-

serats ens i Hamnefjärden. Denna slutsats gäller även idag efter arton års värmepåver-

kan. Till stor del beror detta naturligtvis på kontakten - via kylsystemen och Hamnehå-

let - med den starkt variabla Östersjömiljön. Dessutom tycks de värmebetingade föränd-

ringarna i flera fall ta lång tid att slå igenom; som exempel kan nämnas syrgasbristen i

inre Hamnefjärdens bottnar och etablerandet av snabbväxande fiskbestånd. De föränd-

ringar av de hydrografiska förhållandena i Hamnehålet som orsakades av dess bredd-

ning samt den fördubbling av kylvattenmängden som starten av det tredje blocket

innebar har också fördröjt en stabilisering såväl i som utanför Hamnefjärden. Dessa

åtgärder verkar bl a ha lett till en påtaglig ökning av utbytet av fisk mellan utsläppsom-

rådet och omgivande vatten och därmed en ökning av kyivattnets verkningsradie. Det är

alltså nödvändigt att upprätthålla en långsiktig övervakning, t o m i Hamnefjärden.

Det dominerande intrycket av kraftverkets inverkan är att biomassa och produktion

ökat. Detta gäller såväl bottenfauna som fisk och även utanför kylvattenplymen. Tem-

peraturhöjningen stimulerar tillväxten hos många organismer och ger upphov till an-

lockning av fisk. Kylvattenströmmen och de motströmmar den alstrar ökar transporterna

av näring. Koncentrationen av näring i olika former bidrar till ökad produktion högre

upp i näringskedjorna och förstärker aniockningen av fisk. Det troligen viktigaste

exemplet härpå är många fiskarters utnyttjande av den stora energitillförsel som den

värmeattraherade strömmingen och dess rom utgör. Ansamlingen av fisk innebär också

en möjlighet för mänsklig exploatering. Den har hittills i ston sett inskränkts till fiske

efter torsk, medan marknadssituationen gjort strömmingsfiske ointressant. Vad gäller

den i varmvattnet producerade fisken, torde den utsatta ålen komma att bli till störst

nytta för fisket i omgivande vatten.
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Bland negativa effekter av driften av kraftverket kan nämnas förlusterna i kylsystemen,

vilka dock genom klok placering av intagen är förhållandevis små. Sjukdoms- och

parasitangrepp på fisk har. med ett undantag, inte varit onormalt intensiva i det varma

vattnet. Undantaget utgöres av den mycket höga infesteringen av simhlåseparasiter hos

ål i Hamnefjärden. De ekologiska konsekvenserna härav måste utredas. Problem är

också förknippade med fortplantningen hos fisk. I Hamnefjärden är andelen abborrar

som inte producerar rom onormalt stor. och mörtar med defekta könsorgan är vanligt

förekommande. Dessutom är dödligheten hos strömmingens rom och larver ovanligt

hög såväl i som utanför Hamnefjärden. Dessa problem motverkar den generellt gynn-

samma effekten av en temperaturhöjning på ynglens tillväxt och överlevnad. Betydelsen

av fortplantningsstömingar torde ha ökat under åttiotalet, genom att fler fiskar än tidiga-

re uppehåller sig i hög temperatur. Eftersom fisken till stor del kommer från andra

områden, kan rekryteringen till dessa störas. Det är en angelägen uppgift för den fortsat-

ta kontrollverksamheten att klarlägga betydelsen av detta.
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Figur I. Undersökningsområdet.
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