Värna Tisaren

- ett vattenvårdsprojekt

Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund

Tisaren är en värdefull sjö för fiske, bad och de boende i

närheten, men också som vattentäkt för 33 000 personer i Kumla och
Hallsbergs kommuner. Men Tisarens vatten håller på att bli sämre – sjön
har utsatts för miljöpåverkan i form av utsläpp av miljögifter och gödningsämnen. Tisarens miljötillstånd har försämrats och sjön visar tecken på
övergödning.

Projekt Värna Tisaren
startades under 2011 av Hallsberg, Kumla och Askersunds
kommuner i samarbete med Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och Länsstyrelsen i Örebro
län för att komma till rätta med
problemen med övergödning
och miljögifter i Tisaren.
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De viktigaste målen är att:

▪ Tisarens miljötillstånd ska bli bättre.
▪ Tisaren ska ha en bra badvattenkvalitet.
▪ Tisaren ska kunna fortsätta fungera som vattentäkt för dricksvattnet.
▪ Tisaren ska vara fri från algblomningar.
▪ Tisaren ska kunna användas för fiske och friluftsliv.
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Om ingenting görs

kan övergödningsproblem leda
till algblomningar och igenväxning. När växterna dör och bryts
ner förbrukas syre och det kan
leda till ”döda bottnar”. Om det
här får pågå under en längre tid
kan det leda till intern gödning
vilket kan vara mycket svårt att
komma till rätta med.
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Det behövs åtgärder
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för att förbättra tillståndet i Tisaren. I första hand måste övergödningen av sjön minska. Åtgärder
kan därför behövas för att reducera
utsläppen från enskilda avlopp,
avloppsreningsverket i Åsbro och
lantbruk. Åtgärder krävs även för
att komma till rätta med problemen
med miljögifter i sjön.

Fakta om Tisaren:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tisaren är belägen 5 km söder om Hallsberg.
Tisaren har en yta på ca 13,3 km2.
Tisaren har ett maxdjup på 20 m och ett medeldjup på 6,9 m.
Tisarens vatten har en omsättningstid på ca 3 år.
Tisarens avrinningsområde är ca 108,6 km2.
Tisaren ingår i Nyköpingsåns vattensystem som är en del av norra
Östersjöns vattendistrikt.
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Tisaren ligger söder om Hallsberg i Askersund och Hallsbergs kommu-

ner. Tisarens avrinningsområde är inringat med svart. För att förbättra vattenkvaliteten i Tisaren kan åtgärder behöva göras inom hela avrinningsområdet.

Vill du veta mer kontakta oss:
					
Jerry Persson				
Vattenrådgivare				
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
jerry.nvvf@gmail.com			
tlf 076-80 57 055
		
Ernst Witter				
Landsbygd och näringsliv		
Länsstyrelsen Örebro			
ernst.witter@lansstyrelsen.se		
tlf 019-193 816				
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Harry Lundin
Sydnärkes miljöförvaltning
harry.lundin@sydnarkemiljo.se
tlf 0584-473 401
Leif Welander
Miljö,- bygg och myndighetsförvaltningen
Hallsbergs kommun
leif.welander@hallsberg.se
tlf 0582-685 144

