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Sammanfattning 
En källa kan definieras som ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg samt den 

vattensamling med tillhörande avrinning som ofta förekommer vid ett sådant utflöde”. Källor har 

haft en väldigt stor betydelse för människan genom tiderna och speciellt inom 

vattenförsörjning.  På Öland speglas detta genom att många fasta fornlämningar är placerade i 

anslutning till källor. Då människans behov av tillgång till källornas vatten minskat har följden blivit 

att många källor fallit i glömska. Information om källor finns främst bland de äldre generationerna, 

varför det är viktigt att inventera och dokumentera dem på nytt. Syftet med detta arbete var att 

undersöka källor på södra Öland med avseende på utbredningsmönster och vattenkvalité 

Genom bl.a. litteratur- och kartstudier hittades 114 stycken tidigare dokumenterade källor på 

Öland varav 89 stycken belägna i Mörbylånga kommun. En karta gjordes i GIS för att plotta ut 

källornas utbredningsmönster som sedan jämfördes mot geologiska och topografiska formationer. 

Detta visade att källorna främst låg i anslutning till sprickzoner, alvarmarker, landborgen och 

strandvallarna. Av de tidigare dokumenterade källorna inventerades och dokumenterades 20 

stycken i fält med hjälp av en inventeringsblankett. De parametrar som undersöktes var vattnets 

pH-värde, temperatur, färgtal, konduktivitet, alkalinitet, nitrat, klorid, sulfat och järnhalt.  

Resultaten visade att det främst finns en skillnad i vattenkvalité mellan källor väster respektive 

öster om vattendelaren på södra Öland. Störst skillnad var det i koncentration av nitrat, sulfat och 

klorid där källorna på västra Öland hade betydligt högre värden. De höga halterna kan främst bero 

på att det finns större antropogen påverkan i anslutning till källorna i väst, i form av bl.a. jordbruk 

och bebyggelse. Skillnaden i berggrund verkar även ha en inverkan, då berggrunden i väst på sina 

områden domineras av skiffer medan den i öst uteslutande utgörs av kalksten. Jämförelsen mellan 

käll- och ytvatten visade att ytvattnet skiljde sig från källvattnet på västra Öland men var relativt 

likt det på östra. Resultaten presenterades i form av bl.a. GIS-kartor och PCA i Primer. 
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Abstract 
Natural springs are a hydrological phenomenon which may be defined as “a distinct outflow of 

groundwater from a soil deposit or bedrock formation, together with the water body and 

associated runoff, which often occurs in such an outflow”. Springs have been of major importance 

for mankind through time and for drinking water supply in particular. On the Island of Öland, SE 

Sweden, this is an evident pattern by the many ancient monuments adjacent to springs.  Today the 

utilization of natural springs is less important with the consequence that many springs have been 

forgotten. Knowledge concerning the location and earlier use of springs are mainly connected with 

the memory of older generations, hence the need to inventory and document them. The aim of 

this investigation was to study springs located in the southern part of Öland in terms of 

distribution patterns and water quality.  

A total of 114 previously documented springs were found on the entire island through studies of 

maps and written documents and 89 of them were located within the municipality of Mörbylånga. 

A map was made in GIS to plot out the distribution patterns of the springs which then were 

compared with the geological and topographical settings. The distribution patterns of these 

springs showed that they are mainly located in connection to fissure zones in the bedrock, exposed 

limestone ground, moraines forms and beach ridges. Twenty of the springs were studied in detail. 

Characters in field were described in an inventory form. Parameters such as pH, temperature, 

color, conductivity, alkalinity, nitrate, chloride, sulfate and iron content were measured. 

The comparison of the water quality of springs situated either in western or eastern parts of 

southern Öland showed differences in many respects.  The greatest difference could be seen in the 

significantly higher concentrations of nitrate, sulfate and chloride in the springs located in SW 

Öland. This may relate to intensive human impact in terms of agriculture and urbanization close to 

the springs at the west side. The difference in the geological conditions may also play a role, as the 

bedrock of the west is dominated by shales, while in the east it is composed exclusively of 

limestone. The comparison between spring- and surface water showed no significant difference 

between the eastern categories of springs, but to the western. The results were presented in the 

form of GIS maps and PCA using Primer. 



iv 

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning........................................................................................................................... ii 

Abstract ...................................................................................................................................... iii 

Innehållsförteckning .....................................................................................................................iv 

1. Introduktion ............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................................. 1 

2. Källor ....................................................................................................................................... 2 

2.1 Källvattnets bildning ..................................................................................................................................... 2 

2.2 Källvattnets beskaffenhet ............................................................................................................................. 2 

2.3 Källans läge i naturen .................................................................................................................................... 4 

2.4 Indelning av källor ......................................................................................................................................... 5 

2.5 Naturliga och mänskliga förändringar .......................................................................................................... 6 

2.6 Källans mångsidiga betydelse ....................................................................................................................... 6 

3. Undersökningsområde – Mörbylånga kommun ......................................................................... 8 

3.1 Berggrund ..................................................................................................................................................... 8 

3.2 Sprick- och karstsystem ................................................................................................................................ 8 

3.3 Jordarter ....................................................................................................................................................... 9 

3.4 Topografi ..................................................................................................................................................... 10 

3.5 Hydrologi .................................................................................................................................................... 10 

3.6 Markanvändning ......................................................................................................................................... 11 

4. Metodik ................................................................................................................................. 12 

4.1 Fältundersökning ........................................................................................................................................ 12 

4.2 Analyser ...................................................................................................................................................... 13 

4.3 Jämförelse och presentation av resultat .................................................................................................... 13 

5. Resultat .................................................................................................................................. 14 

5.1 Källornas utbredning och koppling till geologin ......................................................................................... 14 

5.2 Fältinventerade lokaler ............................................................................................................................... 14 

5.3 Jämförelse av vattenkvalité mellan grupperna........................................................................................... 17 

5.4 PCA-analyser ............................................................................................................................................... 20 

6. Diskussion .............................................................................................................................. 23 

6.1 Jämförelse av vattenkvalitén mellan grupperna ........................................................................................ 23 

6.2 Källornas framtid ........................................................................................................................................ 26 

6.3 Fortsatta studier ......................................................................................................................................... 26 

7. Slutsatser ............................................................................................................................... 27 

Tack ........................................................................................................................................... 27 



v 

 

8. Referenser .............................................................................................................................. 28 

9. Bilagor.................................................................................................................................... 32 

Bilaga A Analysresultat ................................................................................................................................ 32 

Bilaga B Faktablad ....................................................................................................................................... 33 

Bilaga C Tidigare dokumenterade källor ..................................................................................................... 64 

 



1 

 

1. Introduktion 
Öland må vara Sveriges minsta landskap men inte det minst uppmärksammade. Naturen och 

kulturen på ön är i en helt egen klass, vilket Carl von Linné redan 1741 konstaterade under sin 

Ölandsresa. Den rika biologiska mångfalden både vad gäller växt- och djurliv skiljer sig i många 

avseenden från inlandets. Södra Ölands odlingslandskap har liksom det Stora Alvaret fått 

världsarvsstatus och många rödlistade arter har hittat sina specifika miljöer på ön. Förutsättningarna 

för utvecklingen av landskapet bottnar i det arv som naturen lämnat i form av berggrund, jordmån, 

vatten och klimat som sedan människan förvaltat. Att naturen har styrt människans val av plats att 

bygga upp sina samhällen kring råder det ingen tvekan om. Huvudvägarna löper längs västra 

landborgen och östra strandvallen som är väldränerade, radbyarna är uppbyggda i närhet till dessa, 

odlingsmarkerna finns främst i dalarna där växterna får näring från de bördiga jordarna och 

alvarmarkerna har fungerat som betesplatser för djur i tusentals år. De många fornborgarna 

placerades ofta intill naturliga källflöden som gav tillgång till dricksvatten året om samtidigt som de 

utgjorde vattenhål till boskapen ute på alvaret (Bråkenhielm 2001). Mystiken bakom källorna har 

gjort att de även haft stor kulturell betydelse i form av bl.a. offerkällor och hälsokällor dit människor 

sökte sig för att bota sjukdomar med hjälp av källvattnets helande kraft (Hult 2006a). Idag är inte 

människan beroende av källorna på samma sätt som förr i tiden vilket har gjort att många fallit i 

glömska, men källor är fortfarande betydelsefulla i många avseenden. De berättar om bygdens natur 

och kultur och är viktiga miljöer för många djur och växter. Än idag är de även viktiga för vattenfrågor 

då många är utbyggda till vattentäkter samtidigt som de fungerar som miljöindikatorer och är ett bra 

alternativ för miljöövervakning och kontroll av grundvattnets status. Vattenkvalitén i källor kan 

påverkas av många olika faktorer, både naturliga och mänskliga (Knutsson 2006a). Kunskapen om 

källor finns främst hos de äldre generationerna och det är därför viktigt att inventera och 

dokumentera dem på nytt. En källa är en plats där grundvattnet går i dagen genom ett distinkt 

utflöde från berg eller jord samt den vattensamling som ofta uppstår vid ett sådant utflöde (Knutsson 

m.fl. 2006). Knutsson och Tornehed (1984) beskriver källan och dess betydelse; 

”En källa är som ett levande väsen. Som allt levande behöver den omsorg och vård. Som offerkälla, 

som föremål för sägner och tradition, är den ett kulturminne med fornminneslagens skydd. I andra 

fall kan den förklaras som naturminne. Men det förefaller i vår tid som om många av källorna kommit 

på undantag. De hålls idag inte längre i helgd. Vi glömmer bort var de finns, rensar dem inte, låter 

boskap trampa ner omgivningen eller så trycker vi ner ett betongrör som en förstelnad mask.” 

1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka källor på södra Öland med avseende på 

utbredningsmönster och vattenkvalité. Genom bl.a. litteratur- och kartstudier försöka kartlägga så 

många källor som möjligt och se hur deras förekomst kunde kopplas till geologin. Ett antal källor 

väster respektive öster om vattendelaren i Mörbylånga kommun fältinventerades och jämfördes med 

avseende på dess vattenkvalité, för att spåra likheter eller skillnader i vattenkvalité hos källorna. 

Hypotesen var att källorna på västra sidan borde ha något sämre vattenkvalité pga. närheten till olika 

antropogena aktiviteter. För att se hur källvattnen förhöll sig till ytvatten inventerades även ett par 

våtmarker. De fältinventerade källorna studerades närmare med avseende på dess läge, akvifertyp, 

miljöfaktorer, beskaffenhet, användning, historia och gavs en samlad bedömning.  
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2. Källor 

2.1 Källvattnets bildning 
Källvatten är grundvatten som tränger upp till ytan och bildar ytvatten. Grundvatten kommer från 

berg eller jord och finns under markytan i den s.k. vattenmättade zonen, d.v.s. där alla hålrum, 

sprickor och porer är fyllda med vatten. Närmast markytan finns markvattnet där växterna har sina 

rötter, den s.k. vattenomättade zonen eller markzonen. Grundvattenytan utgör gränsen mellan dessa 

zoner (Knutsson & Morfeldt 2002).  

Den största delen av nederbörden som faller ner på jordytan i Sverige, ca två tredjedelar, går direkt 

tillbaka till atmosfären genom avdunstning. Detta sker från växter, mark- och vattenytor 

(evaporation) samt genom att växterna avger vattenånga (transpiration). Tillsammans står dessa för 

den totala avdunstningen, evapotranspirationen. Det är endast den del av nederbörden som inte 

avdunstar, nettonederbörden, som kan infiltrera markytan, perkolera ned och bilda grundvatten. 

Grundvattenbildningen kan ske både direkt och indirekt. Grundvatten som bildas genom att 

nederbörd infiltrerar ned i marken kallas för direkt grundvattenbildning. Den indirekta 

grundvattenbildningen sker genom att nederbörd tillförs indirekt genom läckage från vattenförande 

lager eller ytvattendrag. För att detta ska kunna ske krävs att ytvattnets trycknivå är högre än 

grundvattnets samt att omgivande material är vattengenomsläppligt. Hur mycket grundvatten som 

bildas i ett område beror på samspelet mellan klimat, topografi, geologi och hydrologi.  

Nettonederbörden påverkas bl.a. av olika nederbördsmängder och skillnader i den totala 

avdunstningen. Det finns regionala skillnader i nettonederbörd och lokala skillnader i förutsättning 

för infiltration av vattnet. Fördelningen av nettonederbörden skiljer sig under året och då 

vegetationsperioden råder kan den vara negativ, vilket innebär att avdunstningen är högre än 

nederbördsmängden. Detta får störst konsekvens där det generellt är väldigt torra och varma 

somrar, som i sydöstra Sverige. Under sådana förhållanden kan det inte bildas något grundvatten 

utan all nederbörd som infiltrerar i marken tas upp i markzonen av växterna, med undantag för långa 

perioder av regn. Gynnsamma tider för grundvattenbildningen är det på senhösten och våren. Under 

senhösten är vegetationsperioden slut, lufttemperaturen låg och därmed avdunstningen låg 

samtidigt som nederbörden är relativt hög vilket gör att nettonederbörden blir positiv. Även på våren 

under snösmältningen och tjällossningen ökar vattenmängderna och därmed grundvattenbildningen. 

Nettonederbörden kan skilja sig mellan olika år vilket får en direkt påverkan på 

grundvattenbildningens storlek och därmed även källflödena (Knutsson 2006b). 

2.2 Källvattnets beskaffenhet  
Källvattnets beskaffenhet påverkas av de ämnen som finns i markens jord- och bergarter såväl som 

nederbördens sammansättning av ämnen. Grundvattnets sammansättning påverkas även av 

vittringens hastighet och vattnets uppehållstid i marken innan det strömmar ut som en källa. Man 

kan säga att vattnet som infiltrerar marken går genom tre faser. I den första fasen, som sker i 

marklagrens övre del, förekommer en betydande mikrobiologisk/kemisk verksamhet. Den 

syrekrävande nedbrytningen av organiskt och mineralogiskt material påverkar nederbörden då bl.a. 

koldioxid bildas vilket reagerar med vattnet och bildar kolsyra som sänker vattnets pH-värde. Under 

den andra fasen, då vattnet infiltrerar på större djup, är det främst kemiska reaktioner som påverkar 
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grundvattnet. I utströmningsområdena där källorna bryter fram sker ytterligare förändring av vattnet 

vid kontakt med de ytliga jordlagren och luften vid markytan, vilket motsvarar den tredje fasen. 

När vattnet infiltrerar marken ”förorenas” det av mer eller mindre nedbrutet organiskt material och 

bakterier. Det är under den följande transporten ned i marken som ”föroreningarna” delvis filtreras 

bort och bryts ner. På ett djup av ca en meter, beroende av jord/bergart, saknar vattnet i princip helt 

bakterier som kräver syre för sin tillväxt. Delvis nedbrutet organiskt material såsom humusämnen är 

mer stabila och behöver betydligt längre transportsträcka/uppehållstid i marken innan halten av dem 

minskar. 

Ämnen som lösts i vattnet vid markytan, t.ex. järn och aluminium, kan reagera med mineralkornen i 

marken och falla ut i fast form som järn- och aluminiumföreningar. Detta kan ses som en 

anrikningshorisont av rostjord i Sveriges vanligaste jordmån podsol (Hult 2006b). Järn finns även löst i 

jonform som tvåvärt järn, Fe (II), i syrgasfritt eller starkt surt vatten och grundvatten kan därmed 

innehålla mycket Fe (II). Vid kontakt med luften oxideras järnet till trevärt järn, Fe(III), och kan ses 

som orangebruna järnutfällningar (Bydén m.fl. 2003). Natrium- och kloridjoner är exempel på ämnen 

som inte har någon större benägenhet att reagera med marklagren. Detta kan skapa problem i källor 

och brunnar som ligger i närheten av vägar som saltas då kloridjonerna läcker ut i grundvattnet som 

förorenas (Hult 2006b). I bebyggda områden kan även påverkan från djurhållning samt läckage från 

avlopp och avfallsdeponier ge förhöjda kloridkoncentrationer. Naturliga tillskott av klorid kan finnas i 

områden med sedimentär berggrund och områden under högsta kustlinjen, då grundvattnet 

påverkas av relikt havsvatten. I kustnära områden kan klorid också tillföras genom nederbörden då 

aerosoler från havet förs med vindarna in över land. I Götaland överstiger kloridhalter sällan 20 mg/l 

i grundvatten som endast tillförs klorid via luft och nederbörd (Naturvårdsverket 2010). 

Ett annat ämne som kan ställa till problem för grundvattnets beskaffenhet är nitrat från 

kvävegödselmedel som används inom jordbruket. Det är framförallt när det används på lätta jordar, 

med sand eller mo som huvudfraktion, som det påverkar grundvattnet (Hult 2006b). Under naturliga 

förhållanden finns nitrat endast i mycket låga koncentrationer i grundvatten och överskrider sällan 2 

mg/l, vilket beror på att växterna tar upp den största delen av nitratkvävet innan det når 

grundvattnet. Andra källor som bidrar till kvävebelastningen är avlopp, avfallsstationer samt 

tillförseln av kväveföreningar via atmosfären. Nitrathalter som överstiger 15 mg/l indikerar på en 

tydlig mänsklig påverkan (Naturvårdsverket 2002). Genom atmosfären och den sura nederbörden 

kommer en stor del av sulfatkoncentrationerna i grundvatten. Höga sulfatkoncentrationer finns 

generellt i områden med sedimentär berggrund, sulfidmineraliseringar eller i områden med 

gyttjeleror (Aastrup m.fl. 1995). För att mäta den sammanlagda mängden av lösta joner i 

grundvattnet kan man mäta konduktiviteten (ledningsförmågan). Konduktiviteten ökar vanligtvis i 

försurade eller övergödda områden (Bydén m.fl. 2003). 

Som nämndes innan, sänks pH-värdet genom bildningen av kolsyra under nedbrytningsprocesserna. 

Nederbörden som infiltrerar marken är även den sur, främst genom innehållet av kolsyra från luften 

men även p.g.a. förbränningen av fossila bränslen och från den naturliga nedbrytningen av organiskt 

material. Försurningsgraden påverkar främst vatten i områden med liten buffringseffekt medan 

kalkrika områden har förmågan att lätt neutralisera syrorna (Hult 2006b). Ett vattens förmåga att tåla 

försurning utan att pH-värdet sänks kan mätas genom alkaliniteten. Det är främst joner som 
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vätekarbonat, karbonat och hydroxidjoner som påverkar alkaliniteten. En ökning av dessa joner ger 

en ökad alkalinitet (Bydén m.fl. 2003). I berggrund eller i jordlager som är uppbyggda eller har högt 

innehåll av kalcium- och magnesiumkarbonater blir källvattnet hårt när det löses ut av den sura 

nederbörden. I mycket kalkrika områden kan en porös form av kalksten bildas genom biogen eller 

kemisk utfällning av kalciumkarbonat s.k. kalktuff eller bleke (Hult 2006b). 

Ett källvattens färg kan bl.a. påverkas av järn- och manganföreningar. Då dessa absorberar blått ljus 

mest uppfattas vattnet som gult, och med ökade koncentrationer, som mer brunaktigt. Källvatten 

har generellt en låg halt humusämnen vilket annars är de organiskt lösta ämnen som färgar vatten i 

naturen i en färgskala från svagt grön via gul till brun med ökad koncentration humus. Suspenderade 

partiklar av biologiskt eller oorganiskt ursprung har också en inverkan på källvattnets färg. Vattnet 

kan få en grönaktig nyans i hårda, d.v.s. kalkrika, vatten av små kalkpartiklar. Även lerpartiklar kan ha 

samma effekt liksom växtplankton som i enstaka fall kan ge upphov till olika färgnyanser beroende 

på art (Damberg 2006). 

Källvattnets uppehållstid i marken, d.v.s. dess ålder, är även den mycket betydelsefull för de 

biogeokemiska processer i marken som ger vattnet dess karaktär. Ett vattens ålder varierar mycket 

och beror på grundvattenmagasinens storlek samt hur ytliga systemen är. Källor i kalksten med 

mycket tunna jordlager som fylls på med vatten från ytliga sprickor och/eller skikt samt områden 

med utbredda karstområden, som t.ex. alvarmarkerna på Öland och Gotland, har ofta ojämn 

vattenfördelning och vanligen mycket ungt vatten (Knutsson 2006b).  

2.3 Källans läge i naturen 
För varje punkt i t.ex. ett vattendrag finns en landyta uppströms från vilket vattnet kommer, ett s.k. 

avrinningsområde. Det som avgränsar avrinningsområden är vattendelare, vilka ibland kan vara svåra 

att urskilja. En vattendelare bildas av höjdryggar i terrängen som tvingar vattnet åt olika håll. 

Nederbörden tränger ned i marken på höjder och sluttningar, i s.k. inströmningsområden och det 

sker en påfyllnad av grundvatten. Vattnet strömmar sedan genom systemen som kan vara allt från 

små och ytliga till stora och djupa för att sedan strömma ut ur marken i foten av sluttningar, svackor 

och dalar. Det uppstår källor, vattendrag, våtmarker och sjöar i de s.k. utströmningsområdena 

(Ekstam 2001a). En källa kan definieras som ”ett distinkt utflöde av grundvatten ur jord eller berg 

samt den vattensamling med tillhörande avrinning som ofta förekommer vid ett sådant utflöde” 

(Knutsson m.fl. 2006). I Sverige finns endast kallkällor d.v.s. källor vars vattentemperatur i stort sett 

stämmer överens med luftens årsmedeltemperatur på platsen där källan är belägen. I mellersta och 

södra Sverige innebär det att källvattnet brukar ha en temperatur mellan +6 och +8°C. 

Vattentemperaturen kan variera ett par grader under årstiderna, med en viss eftersläpning gentemot 

luftens temperatur. 

Orsaken till att en källa bildas är vanligen att grundvattenytan i någon form skär markytan i ett 

terrängbrott, vilket kan vara en svacka eller foten på en höjdsluttning (Figur 1, källa 2 och 3). 

Underliggande berggrund som sticker upp i form av en bergsklack kan också medföra att 

grundvattnet pressas upp till markytan och resulterar i en källa (Figur 1, källa 4). Källor kan även 

bildas då en tät jord- eller bergart möter en vattengenomsläpplig och därmed gör så att grundvattnet 

tränger fram i gränsen mellan dessa, leds fram i ett vattengenomsläppligt skikt (Figur 1, källa 1), 

alternativt en spricka. Utflödet av grundvattnet kan vara distinkt eller diffust. Ett diffust utflöde sker 
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Figur 1. Principskiss som visar vanliga terränglägen för källor. Källa 1 visar en källa som uppstår där ett 

vattengenomträngligt lager av t.ex. grus och sand i en tät jordart som morän gör att grundvatten strömmar 

fram som en källa vid markytan. En källmyr uppstår vanligen nedanför. Källa 2 vid foten av en sluttning, i detta 

fall har en sjö bildats i svackan. Källa 3 uppstår vid en sänka i terrängen och vid källa 4 pressas grundvattnet till 

markytan av en uppstickande bergsklack (Omritad efter Knutsson 2006c). 

över en yta medan ett distinkt utflöde är koncentrerat till en punkt, d.v.s. en källa, vilket är den i 

Sverige vanligaste formen. Utflödet kan även förekomma i flera punkter och beroende på hur man 

ser det kan det räknas som en eller flera källor, alternativt kallas för källområde. Området nedströms 

en källa brukar kallas källmyr (Figur 1) då detta ofta blir försumpat vilket resulterar i torvbildning och 

en rik vegetation som skiljer sig från omgivningens. Källor kan även mynna i vattendrag, sjöar och hav 

där grundvattenutflödet ofta kan ses genom temperaturskillnader gentemot ytvattnet, som t.ex. 

vakbildningar eller vattenströmmar. 

2.4 Indelning av källor 
Indelningsgrunderna av källor i Sverige brukar utgöras av källans beroende av geologi och topografi, 

källvattnets framträngande och tryckförhållande samt källvattnets kemiska sammansättning.  

Morän är Sveriges dominerande jordart och kännetecknas av osorterade, hårt packade jordmassor 

med låg vattengenomsläpplighet p.g.a. att de i stort sett saknar stora porer. Moränkällor är mest 

förekommande i Sveriges inland där terrängen till stor del är småkuperad med stora 

moränförekomster. Källorna är ofta många och relativt små med vattenflöden från några tiondels 

liter upp till någon liter per sekund.  

Bergkällor kan förekomma i sedimentära bergarter som kalksten och sandsten där 

vattengenomsläppligheten ofta är mycket hög p.g.a. att de är porösa med mycket sprickor. De kan 

även förekomma i kristallina bergarter som granit och gnejs vilka överlag är mer täta, med undantag 

för en del sprickor och lagergränser. Gemensamt för de båda grupperna av bergarter är 

spricksystemen som ofta är orsaken till att grundvattnet leds fram och bildar en källa. Det är 

framförallt gångbergarter och förkastningar som är styrande för lokalisering av källan. Gränsen 

mellan de olika typerna av bergarter kan också vara orsaken till att en källa bildas då en 

underliggande tät bergart kan leda fram grundvattnet i den ovanliggande vattengenomsläppliga 

bergarten. Bergkällor kan, liksom moränkällor, sina p.g.a. grundvattennivåfluktuationer. Flödet är 

olika beroende av bergart och de förhållanden som råder men är i genomsnitt lågt till måttligt. Vad 
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gäller vattnets beskaffenhet är den ofta känslig då vattnet leds fram i sprickor som saknar mäktigare 

jordtäcken. 

Karstområden förekommer i kalkstensberggrund och bildas genom kemisk utlösning och erosion som 

bl.a. medför utvidgade stora sprickor och kanaler. Källor som bildas i dessa miljöer får mycket stora 

vattenflöden och dessa representerar i Sverige och i många fall internationellt de största källorna. 

Vattnets beskaffenhet i karstkällor karaktäriseras vanligen av ett högt pH-värde, pH7-8, vilket också 

medför god buffringsförmåga eller hög alkalinitet. Bleke eller kalktuff är vanligt förekommande i 

karstkällor (Knutsson 2006c). 

2.5 Naturliga och mänskliga förändringar  
Förändringar i och kring källor sker främst naturligt men även genom mänsklig påverkan. De naturliga 

förändringarna beror oftast av förändringar i biologin och geologin vilka sker genom bl.a. den 

geologiska utvecklingen samt klimat- och väderleksförändringar. Vad gäller klimatiska förändringar är 

ökad och surare nederbörd något som bidrar till en intensivare vittring av markerna. Detta ger i sin 

tur en ökad transport av metalljoner som sedan fälls ut som metallföreningar. I sura miljöer ökar 

avsättningen av järnockra och i basiska miljöer avsättningen av kalktuff och bleke. Marken kring 

källor är ofta lite känsligare än omgivande marker p.g.a. låg bärighet, förekomst av torvlager och 

växter med ytliga rötter. Detta gör att stormar och skred kan ge stor skada på källområden. 

Grundvattnets strömningsvägar bestäms av landskapets geologi och topografi, men det som reglerar 

dem i slutändan är grundvattennivåerna vilka påverkas av vattennivåerna i omkringliggande 

vattendrag, sjöar och hav. Alla förändringar av dessa basnivåer i landskapet kommer att påverka 

källorna vad gäller dess läge, storlek, vattennivå och beskaffenhet. 

Källor kan indikera både kvantitativa och kvalitativa förändringar i landskapet. Källornas flöden är en 

utmärkt indikator på kvantitativa förändringar genom minskade eller sinade flöden men även genom 

förflyttningar av utflödespunkterna till lägre nivåer i landskapet. Det är framförallt tekniska åtgärder i 

skogs- och odlingslandskap såsom dränering, dikning och sjösänkning som bidrar till rubbningar av 

vattenflödena. Bebyggda miljöer påverkar även i hög grad genom bl.a. hårdgörning av markytor, 

vattenuttag samt tunnel- och vägbyggen. Källvattnets kemiska egenskaper och dess biologiska 

förhållanden kan istället indikera kvalitativa förändringar. Orsaker till dessa kan vara ändrad 

markanvändning såsom intensivare jordbruk eller beskogning med barrträd på tidigare betes- eller 

odlingsmark (Knutsson 2006d). 

2.6 Källans mångsidiga betydelse 
Källans betydelse har förändrats och den har på många sätt genomgått en omvandling genom tiden 

och generationsskiften. Många av källorna ansågs sedan gammalt kunna bota sjukdomar med dess 

vatten. Under Medeltiden knöts de till olika helgon, s.k. helgonkällor, utsågs som trefaldighetskällor 

och midsommarkällor då deras vatten ansågs extra kraftfullt natten till trefaldighet respektive 

midsommar och man offrade till de s.k. offerkällorna. Vidskepelsen och de dunkla krafterna bakom 

källorna började på 1600-talets senare del att övergå till en mer vetenskaplig syn på källvattnet och 

dess kemiska sammansättning blev istället allt mer uppmärksammad. Vetenskapsmän menade att 

vattnet hade en förmåga att återställa balansen mellan kroppsvätskor och få kroppsfunktioner att 

fungera (Hult 2006a).  Uppkomsten av hälsokällor var stor och folk reste långt för att dricka av 

vattnet. Kurorternas tid nådde sin höjdpunkt under 1700- och 1800-talen och fram till slutet av 1800-
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talet associerades källorna främst med just kurortskultur och brunnsdrickande. På 1900-talet 

övergick källorna mer till önskebrunnar i vilka man slängde en slant och önskade sig något. Samtidigt 

började det buteljerade hälsosamma mineralvattnet säljas i olika former, t.ex. Loka (Hallgren 2006). 

Det mest fundamentala, d.v.s. vattenförsörjningen, genomsyrar dock hela historien. Källorna har haft 

en stor betydelse för människors val av plats för bosättning och bebyggelsen lokaliserades till platser 

där det fanns tillgång till friskt vatten (Knutsson & Morfeldt 2002). I princip samtliga fornborgar på 

södra Öland ligger i precis anslutning eller i närheten av en källa som t.ex. Triberga borg, Bårby borg 

och Sandby borg (Nilsson 2001). Än idag används källor för vattenförsörjning, ett exempel på detta 

ses i Mörbylånga kommun som får sitt vatten från Resmo källa (Wiklander & Eriksson 2006). 

Källornas vatten kan även användas för miljöövervakning av grundvattnet inom ett 

avrinningsområde, både vad gäller kortvariga och långvariga förändringar, utan att ge någon 

påverkan på miljön i form av borrningar och provtagningsrör. En annan fördel är att man även 

vintertid kan ta vattenprover då källvattnet inte fryser (Knutsson 2006e). 

Ur biologiskt perspektiv har källorna en mycket viktig betydelse då de utgör specifika miljöer för både 

växter och djur. Det är främst den stabila miljön med det rörliga vattnets relativt konstanta 

temperatur och flöde som lockar, samtidigt som vegetationsperioden förlängs vid en källa (Wiklander 

& Bråvander 2006). Då källornas vatten inte fryser vintertid erbjuder de också bl.a. vinterdvala för 

små djur som grodor och vattenhål för större djur. Källans biologiska betydelse exemplifieras av en 

inventering som genomfördes i olika vattenmiljöer i södra Hälsingland inom ett område på flera 

kvadratkilometer. Resultatet visade att källorna bidrog till 10 % av den biologiska mångfalden bland 

smådjursfaunan i området (Hoffsten 2006). 

Anders Johansson (1996) skildrar källans betydelse väldigt fint i boken ”Kring en källa på Ölands stora 

alvar”; 

”I någon mening är alla källor heliga. Källan är allas egendom, människans och djurens, från dess 

mynning har vattnet flödat sen tidens början, ett flöde som är och blir: i tusen år har det varit 

detsamma och i varje ögonblick ett annat. Så betraktad är källan en symbol för tidens rörelse, 

strömmen av människor som kommit och gått, ända från forntiden fram till nu.” 

 

Det finns idag källentusiaster runt om i landet och intresset för källor finns fortfarande bland 

människor. 1978 grundades Källakademin vid Brudarnas källa i Algutsboda i Emmaboda kommun och 

består idag av 340 ledamöter samt sju stödjande medlemmar. Föreningens ändamål är att främja 

intresset för källor och se till att de bevaras, nyttjas och vårdas (Knutsson 2006f). 
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3. Undersökningsområde – Mörbylånga kommun 

3.1 Berggrund  
Berggrunden på Öland avsattes under perioderna kambrium och ordovicium för ca 570-440 miljoner 

år sedan, ett tidsspann på ca 120 miljoner år. Den består av en lagerföljd sedimentära bergarter med 

en mäktighet på ca 250 meter (Rudmark 1985, Claesson 2001). Berggrunden lutar några grader åt ost 

till sydost vilket medför att de yngsta bergarterna påträffas i öst och de äldsta i väst (Lundegårdh 

1994). Sandstenen är den äldsta sedimentära bergarten. Den vilar på den underliggande 

urbergsplatån och då den finns längst ner i lagerföljden överlagras den i princip helt av yngre 

bergarter. Mäktigheten på södra delen av ön uppgår till ca 100 meter (Claesson 2001). Ovan 

sandstenen i lagerföljden uppträder en grå- till grönaktig relativt lös lerskiffer, oleandicusskiffern, 

med en mäktighet mellan 25-40 meter. Denna överlagras i sin tur av det s.k. Paradoxissimuslagret, 

vilket består av en blandning av gröngrå lerskiffer och ljusgrå ibland kalkhaltig siltsten. Mäktigheten 

uppgår till ca 70 meter på södra Öland (Rudmark 1985). Överst i skifferlagret är alunskiffern som är 

brunsvart med en hög halt av material med organiskt ursprung. Den uppträder som en horisont 

mellan siltstenarna och den överliggande kalkstenen. Mäktigheten varierar och är som störst på 

sydvästra Öland där den uppgår till ca 20 meter. Det är endast längs Ölands västra kustremsa som 

skiffrarna går i dagen. Kalkstenen, som utgör resten av Ölands synliga berggrund, bildades under 

ordovicium genom att kalkslam började avsättas på havsbotten. Processen från kalkutfällningar till 

kalksten var mycket långsam och det tog ca 40 miljoner år att bilda Ölands kalkstenslager. 

Mäktigheten, som ökar åt öst, är kring 40 meter (Claesson 2001). Den förhållandevis plana 

kalkstensytan har en grundmassa som är tät men strukturen blir genom den höga andelen fossil 

växlande. Färgen skiftar från grå till rödbrun men det finns även inslag av gröna nyanser. 

3.2 Sprick- och karstsystem  
Kalkstenen är skiktad och kemisk vittring gör att den blir väldigt sprickrik. Upplösningen av 

kalkstenen kan även bilda större hålrum där taket ibland faller ihop och s.k. doliner bildas. De mest 

välbildade sprickzonerna och karstsystemen finns främst på det Stora Alvaret (Mikaelsson 2001). 

Karst kan även fungera som akvifer där grundvatten magasineras, på södra Öland är det karsten som 

är dominerande ur grundvattenbildningssynpunkt (Pousette & Möller 1972).  Spricksystemen som är 

mest framträdande är orienterade i sydvästlig-nordostlig riktning samt i vinkelrät riktning mot dessa. 

Vidare är sprickor i nord-sydlig riktning vanliga. Spricksystemens orientering följer ofta 

berggrundsryggar vilket kan iakttas på flera platser. Från södra Bårby i norr via Lunda, Storåshallen, 

Möckelbrunnen, Eketorp och Kärra ner till Ölands södra udde löper en fyra mil lång rygg. Parallellt 

med denna sträcker sig en sedimentfylld spricka. Doliner finns bl.a. sydost om Södra Bårby, nordost 

om Tornrör samt i ett område kring Resmo (Mikaelsson 2001). 
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Figur 2. Jordartskarta Mörbylånga kommun. 

3.3 Jordarter 
Södra Öland har överlag en mycket liten jordmäktighet och en stor del består endast av kalt 

sedimentärt berg med ett mycket tunt jordtäcke av morän, i synnerhet det Stora Alvaret (Figur 2). 

Morän i olika typer och former är den mest utbredda jordarten följt av svallsediment. Moränen som 

förekommer på Öland härstammar från den senaste istiden och kornstorleksfördelningen är mycket 

varierande från de minsta lerpartiklar till större block. Moränen påverkas i viss grad av den 

underliggande berggrunden som bl.a. medför olikartade färger som t.ex. den rödaktiga 

kalkstensmoränen och den gråsvarta skiffermoränen. I de västra delarna av Öland där berggrunden 

består av skiffer har moränen mycket hög halt av lera och betecknas därför som moränlera vilket har 

gett upphov till Mörbylångadalens bördiga jordar. Överlag kännetecknas den öländska moränen av 

dess blockfattigdom. Mäktigheten hos moränen på södra Öland är varierande från alvarets tunna 

lager på endast några centimeter upp till några meter norröver. P.g.a. berggrundens lutning mot 

sydost ökar generellt mäktigheten åt öster (Mikaelsson 2001). 

Under inlandsisens avsmältning skapades ytformer såsom 

drumliner och ändmoräner. Dessa förekommer utspritt på 

Öland och utmärker sig särskilt på alvarets plana yta 

(Lundegårdh & Lundegårdh 1994). P.g.a. att hela Öland ligger 

under högsta kustlinjen är moränen svallad i varierande 

utsträckning. Spår från de tidigare östersjöstadierna ses i form 

av svallsediment och strandvallar. Svallsedimenten upptar en 

stor del av Ölands yta, främst i flacka fält med en mäktighet på 

någon meter (Mikaelsson 2001).                   

 

De enorma mängderna sötvatten som 

frigjordes under isens avsmältning 

kanaliserades i isens sprickor och förde med 

sig jordmaterial av olika kornstorlekar. Då 

vattentrycket minskade bildades, beroende 

på olika förhållanden, deltan och åsar. 

Förekomsten av isälvsmaterial är dock ganska 

liten p.g.a. att Öland länge låg under havsytan 

och vattenrörelserna då suddade ut 

landformerna. Mellersta och södra Ölands 

mest betydande isälvsavlagring är 

Övetorpsåsen som sträcker sig från Norra 

Möckleby i sydost till Glömminge och 

Algutsrum i nordväst och den består av 

åtskilliga åsryggar. Rälla tall är ett annat 

större sedimentfält som breder ut sig över en 

yta på ca fyra kvadratkilometer (Lundegårdh 

& Lundegårdh 1994).  
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Genom komplexa vittringsprocesser sker kontinuerligt jordartsbildning i form av vittringsjordar på 

alvaret. I kalkstenens sprickor samlas vatten som genom frostsprängning resulterar i att kalkstenen 

spricker upp i kantiga oregelbundet formade stenar. Genom kemisk vittring vidgas sedan sprickorna 

och på sina ställen sker detta i avloppslösa bassänger som håller ytvattnet, s.k. alvarsjöar och vätar. I 

dessa bildas ett tunt lager sediment vilket innehåller det vittrade materialet, utfälld kalk och gyttja 

(Mikaelsson 2001). 

3.4 Topografi 
Det öländska landskapet är mycket flackt och dess högsta punkt ligger endast 50 meter över havet 

(SMHI 2009a). Åsar och moränryggar som höjer sig över landskapet är viktiga inslag men för Öland är 

det dock strandvallarna som har varit och är mest betydande. Strandvallarna har bildats genom 

bränningar längs stränderna under de olika Östersjöstadierna från Baltiska issjön till Litorinahavet 

(Lundegårdh & Lundegårdh 1994).  

Den mest utmärkande landformen är västra landborgen, en kalkstensklint som löper längs hela 

västra Öland och varierar i höjd från 20 till 40 meter. I norr sträcker den sig längs kusten medan den i 

de södra delarna på sina håll har en relativt bred landremsa ned till havet (Jakobsson 1999). Under 

Baltiska issjöns tid bildades Krönvallen genom en succesiv uppbyggnad innanför landborgskanten. 

Den sträcker sig från Böda i norr till Ottenby i söder. 

Ancylusvallen är den mest utmärkande strandvallen på östra Öland. Den sträcker sig från Hulterstad 

på sydöstra Öland upp till norra delarna av Köpingsvik (Mikaelsson 2001). Vid Vannborga böjer den 

av åt väster och fortsätter sedan, med några mindre avbrott, söderut längs kustlinjen ner till 

Mörbylånga (Lundegårdh & Lundegårdh 1994). En annan, om än lite mindre markant, strandvall på 

östra Öland är Litorinavallen. Den sträcker sig utan avbrott från Löt i norr parallellt med kustlinjen 

ner till Ottenby i söder och höjer sig endast någon meter över omgivningen. Även om den är tydligast 

på östra sidan återfinns den även på sina ställen på den västra delen av ön (Mikaelsson 2001). Efter 

bildningen av dessa större strandvallar har mindre parallella strandvallar bildats och gör det än idag 

längs Ölands kust. Dessa består främst av klappersten medan grus och sand dominerar i Ancylus- och 

Litorinavallen (Lundegårdh & Lundegårdh 1994). 

3.5 Hydrologi 
Ölands klimat påverkas i hög grad av dess geografiska placering med Kalmarsund och det småländska 

höglandet i väst och Östersjön i öst. Lågtrycksbanorna som dominerar kommer främst från väst och 

sydväst vilka för med sig luftmassor med hög fuktighet men den största delen av nederbörden hinner 

dock falla ner över Sveriges inland och sydöstra Sverige hamnar därmed i regnskugga. Det är främst 

de lite svagare sydöstra vindarna som bidrar till nederbörden på Öland. Det flacka öländska 

landskapet medför dock att många av dessa lågtryck drar förbi och istället faller ned när de når det 

småländska höglandet (Forslund 2001).  

Mätningar av nederbörd kan redovisas som uppmätt eller korrigerat nederbördsmedelvärde. Det 

korrigerade nederbördsvärdet innebär att olika felkällor har korrigerats bort. En sådan felkälla kan 

t.ex. vara att vinden ger upphov till turbulens kring nederbördsmätaren vilket innebär att en del av 

nederbörden blåser bort. I regel är den verkliga nederbörden ca 15-30% högre än den beräknade 

(Nordström 2005). Under perioden 1931-60 hade Öland ett korrigerat nederbördsmedelvärde på ca 
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600 mm/år och en avdunstning på 450-475 mm/år. Nettonederbörden blir därmed 125-150 mm/år 

(Pousette m.fl. 1981). 

På Öland utgörs den mest märkbara vattendelaren av den västra landborgen. Nederbörden som 

faller väster om denna rinner ner mot Kalmar sund medan det som faller på den motsatta sidan 

kommer att dräneras mot havet i öster. Ölands flacka terräng gör att det är svårt att urskilja det 

precisa läget för mindre vattendelare. En stor del av grundvattnet finns i berggrunden då den är 

relativt sprickrik, framförallt kalkstenen, och därmed vattenförande (Ekstam 2001a).  

3.6 Markanvändning  
Stora Alvaret upptar 260 km2 av markytan öster om vattendelaren på Öland.  Faktorerna som skapat 

alvarmarkerna är klimatet, berggrunden och människans betesdjur. Betesmarkerna på Öland brukar 

delas in i naturbetesmark och kultiverad betesmark. Naturbetesmarken är ogödslad med en rikare 

flora och fauna. På Öland uppgår naturbetesmarken till 50 000 hektar där största delen är belägen på 

östra Ölands alvar- och sjömarker. Sjömarkerna utgörs av landremsan mellan den östra landsvägen 

och Östersjön där de sträcker sig från något hundratal meter upp till två kilometer. Mindre sjömarker 

finns även på de sydvästra delarna av Öland. På västra Öland, väster om vattendelaren, upptas dock 

den största markytan av åkermarker där de bördigaste slätterna ligger i Mörbylångadalen (Lager & 

Moreau 2001). Större sammanhängande skogsområden återfinns endast i norra delen av kommunen 

vilka är en del av Mittlandsskogen, ett stort skogsområde som breder ut sig över mellersta Öland. 

Mittlandsskogen domineras av ädellövskog och övrig lövskog samtidigt som en del av den 

inplanterade granskogen från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet finns kvar (Knutsson 

2001). På Öland finns väldigt få permanenta sjöar men det finns däremot många tillfälliga småvatten. 

Sjöarna och vattendragen är i många fall så pass grunda att de kan betraktas som våtmarker. Ölands 

lutning medför att markytan öster om vattendelaren ger upphov till ett flertal små och grunda 

vattendrag som mynnar i Östersjön. Den svaga lutningen medför att avrinningen sker mycket 

långsamt. För att förbättra avrinningen har olika dikningsprojekt utförts på Öland, detta tog fart 

under början av 1800-talet och nådde sin höjdpunkt under åren 1875-1925. Dikningarna och 

kanaliseringarna har ställvis påverkat de grunda våtmarkerna (Ekstam 2001b). 
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4. Metodik  
I dagsläget finns ingen samlad information över källor på Öland. Genom studier av relevant litteratur 

och kartor bl.a. hydrogeologiska kartan, sökning i Sveriges Geologiska Undersöknings (SGUs) källarkiv 

och Ortnamnsregistret samt genom kontakt med Ölands hembygdsföreningar och andra kunniga 

personer kunde ett flertal källor på Öland kartläggas. Informationen som samlades in var av 

varierande kvalité, ålder och omfattning och för vissa källor fanns mer information än för andra. Flest 

källor hittades i Mörbylånga kommun som valdes som undersökningsområde. En noggrann 

genomgång av källorna i Mörbylånga kommun gjordes för att hitta lämpliga lokaler för den 

kommande fältinventeringen.  De källor som valdes ut för fältbesök var de som det fanns tillräcklig 

information om i kombination med geografiskt läge. Vattendelaren användes som avgränsning 

mellan västra och östra Öland. Två våtmarker inventerades även för att se hur källvatten förhöll sig 

till mer ytvattenpåverkade våtmarker. Källornas utbredningsmönster jämfördes med 

undersökningsområdets geologi för att se vilka samband som fanns mellan dem. 

4.1 Fältundersökning 
Fältarbetet gjordes under perioden april-maj då 23 lokaler besöktes, 20 källor och två våtmarker 

varav det i en av våtmarkerna togs prov i både norra och södra delen. Att hitta källorna var relativt 

svårt och i vissa fall hittades ingen. Ibland räckte inte informationen för att lokalisera källorna utan 

det var nödvändigt att få hjälp av lokalbefolkningen för att hitta dem. Grundvattennivåerna på södra 

Öland var under april 2010 över de normala till mycket över de normala. I maj hade de sjunkit och låg 

då nära de normala nivåerna (SGU 2010a, SGU 2010b). Nederbörden på södra Öland låg mellan 10-

25 mm vilket motsvarar 50 % av det normala medan medeltemperaturen var något över det normala 

(SMHI 2010). Inför fältarbetet förbereddes provflaskor, en 250 ml flaska respektive tre 100 ml flaskor 

för varje källa, vilka dessförinnan syradiskats. 

Samtliga lokaler fotograferades och koordinatmarkerades med en GPS. Fältanteckningar gjordes med 

hjälp av en inventeringsblankett där följande faktorer var inkluderade; källans belägenhet, akvifertyp, 

källflöde, miljön kring källan, källvattnets beskaffenheter, källans användning förr och nu, tillstånd 

och tillgänglighet samt en samlad bedömning. Källans akvifertyp begränsades till jord- eller bergkälla 

och har bedömts efter vad som anses vara den geologiskt vattenförande bildningen. I vissa fall har 

detta varit för svårt att avgöra och akvifertypen har då satts som jord/bergkälla. Flödet tolkades som 

svagt, medel eller starkt. För våtmarkerna bedömdes varken akvifertyp eller flöde. I fält mättes 

temperaturen och pH-värdet på vattnet. Temperaturen mättes med en badtermometer och pH-

värdet mättes med en pH-meter som doppades ner i vattnet följt av en cirkelrörelse för att undvika 

störande vattenbubblor, pH-metern hölls sedan still tills värdet hade stabiliserats. För senare 

analyser i labb fylldes provflaskorna med vatten från samtliga lokaler. Vid provtagning sköljdes 

flaskorna två gånger i vattnet innan de fylldes med vattenprovet. Detta gjordes för att undvika 

eventuell kontaminering. Vattenprovtagningen av källorna gjordes i den utsträckning som var möjlig 

direkt i utflödet annars togs de i källdammen. I vissa fall togs vattenproverna med hjälp av en 

armförlängare (stång med fasttejpad flaska) för att nå ut till källans utflöde. Varje flaska märktes 

sedan med namn och provdatum och togs tillbaka till labb där de behandlades efter vad de skulle 

analyseras på.  
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4.2 Analyser 
Direkt efter fältarbetet, i laboratoriet, analyserades vattnet ur 250 ml flaskorna på färgtal, 

konduktivitet och alkalinitet. Färgtal analyserades genom jämförelse mot platina med hjälp av en 

Komparator 2000 med Nestlertillsats 2150 och NSH färgskivor. Konduktiviteten mättes med 

mätinstrumentet MultiLine P4 med elektrod WTW Tetra Con 325, med automatisk 

temperaturkorrigering till rumstemperatur (22°C) och automatisk cellkonstant. Mätinstrumentets 

bruksanvisning följdes vid analysen. Alkalinitet analyserades enligt standard SS 02 81 39 med 

undantag av att filtrering av gasen uteslöts. Slutpunktsbestämning gjordes med indikator. Som 

standard användes Titrisol 0,1 mol/l som späddes med MQ-vatten till 0,025 mol/l. 

Vattenprover för analys av järn filtrerades med steril spruta över till en 100 ml syradiskad flaska, 

konserverades med 0,5 ml koncentrerad HNO3 och förvarades sedan i kylskåp tills prov från samtliga 

lokaler samlats in.  Analys av järn gjordes sedan i en atomabsorptionsspektrofotometer enligt Svensk 

standard SS 02 81 52 och SS 02 81 50. 

 

Provflaskor som skulle analyseras i jonkromatografen frystes ned i väntan på att alla fältinventeringar 

var gjorda. Efter upptining analyserades dessa på nitrat, sulfat och klorid i jonkromatograf Dionex DX-

120 med jonbytarsupressor. Kolonn som användes var IonPac AS14 Analytical (4x250mm). 

Stamlösningar till elueringsmedel var 0,5 M Na2CO3: 5,3g/l och 0,5 M NaHCO3: 4,2mg/l. 

Elueringsmedlet till jonkromatografen gjordes genom att späda 5,25 ml 0,5 M Na2CO3 och 1,5 ml 

NaHCO3 till 1000 ml med ”glasdest”. Detta filtrerades genom ett milliporfilter och gav ett 

elueringsmedel på 2,625mM Na2CO3 respektive 0,75mM NaHCO3. Flödeshastigheten var 1,10 

ml/min. Standarder avseende klorid, nitrat och sulfat på 1000 ppm blandades vilka sedan späddes 

ner ytterligare till 25, 10, 5 och 2,5 ppm med ett mellansteg på 100 ppm.  

4.3 Jämförelse och presentation av resultat 
För att bedöma analysresultaten användes referensdata från Livsmedelsverket för gränsvärden av 

dricksvatten, bedömningsgrunder för grundvatten från Naturvårdsverket samt genom jämförelse 

med undersökningar gjorda av SGU. 

Med hjälp av den ifyllda inventeringsblanketten och fotografier från fältbesöken utformades 

faktablad i Word för samtliga lokaler.  Kartor över tidigare dokumenterade källor och de 

fältinventerade lokalerna gjordes i ArcMap, GIS. Vattendelaren och sprickzonerna ritades med 

Hydrogeologiska kartan som mall. Högriskområden för läckage av kväve och fosfor laddades hem 

från Länsstyrelsens GIS-data.  För att senare kunna jämföra lokalerna på västra och östra Öland samt 

våtmarkerna som representerade ytvatten delades lokalerna in i tre grupper. Medianvärden 

beräknades för varje analyserad parameter inom varje grupp. Medianvärdet valdes då detta är ett 

bättre centralmått än medelvärdet då alla analysresultat inte är normalfördelade. För att se hur 

vattenproverna inom och mellan grupperna fördelade sig gjordes en PCA i PRIMER.  



14 

 

5. Resultat 

5.1 Källornas utbredning och koppling till geologin 
Litteraturstudien resulterade i att totalt 114 stycken tidigare dokumenterade källor hittades på 

Öland. Av dessa var 89 stycken belägna i Mörbylånga kommun och 25 stycken i Borgholm kommun. 

Trots lika många sökningar i de båda kommunerna och kontakt med hembygdsföreningar blev det en 

relativt stor skillnad i källförekomster mellan kommunerna. Då detta inte är en komplett 

undersökning av källförekomster i de båda kommunerna behöver det inte spegla verkligheten, men 

det visar exempel på källor i kommunerna. Samtliga tidigare dokumenterade källor ses i Bilaga C, 

tabell C1. 

Utbredningsmönstret för källorna i Mörbylånga kommun, både de tidigare dokumenterade och de 

besökta, ses i Figur 3. Många av källorna ligger i anslutning till spricksystemen i kommunen och 

speciellt på alvarmarken, som även har utbredda karstsystem. Ett stort antal källor ligger även i 

anslutning till landborgen och strandvallarna. Källorna från fältinventeringen plottades ut med hjälp 

av koordinatmarkeringen (RT90) från fältarbetet (Bilaga B). De tidigare dokumenterade källorna är 

utplottade med hjälp av den information som funnits tillgänglig för respektive källa (Bilaga C, Tabell 

C1). Detta innebär att läget inte är exakt för de källor som inte har besökts. Det är inte heller säkert 

att alla dessa källor har flöden idag. 

5.2 Fältinventerade lokaler  
Figur 4 visar en karta över Mörbylånga kommun och de lokaler som fältinventerades, även 

vattendelare och högriskområden för läckage av kväve (N) och fosfor (P) ses i figuren. Lokal 1-8 är 

källor belägna väster om vattendelaren (grupp V) och lokal 9-20 är källor belägna öster om 

vattendelaren (grupp Ö). Lokal 21-23 är våtmarkerna som även dessa ligger på den östra sidan (grupp 

Y).  Av källorna på västra Öland bedömdes akvifertypen som jordkälla för fyra stycken källor; 

Norrgärdets källa, Björnhovda källa, Svartkällan och Bårbyborg källa. Torskälla och Vickleby källa 

bedömdes som jord/bergkälla. Alverkällan och Alvkällan bedömdes som bergkällor. Av källorna på 

östra Öland bedömdes Kärrekusa, Harkällan, Segerstad källa, Klintakällan, Borgkällan, Ebbelunda 

källa, Stenkällan, Sandbyborg källa och Guldfiskkällan som bergkällor. Möckelbrunnen bedömdes 

som jord/bergkälla och Frösslunda källa och Lakullekällan bedömdes vara jordkällor (Figur 4). 

Som man kan se i figur 4 är ytan väster om vattendelaren betydligt mindre än ytan på den östra 

sidan. Markanvändningen och miljön omkring lokalerna skiljer sig också relativt mycket på respektive 

sida, högriskområdena för läckage av kväve (N) och fosfor (P) är mer utbredda över ytan väster om 

vattendelaren och där finns också fler och större tätorter. Lokalbeskrivningar för respektive lokal ses i 

Bilaga B.  

 

 



15 

 

 

Figur 3. Karta över Mörbylånga kommun med tidigare dokumenterade källor och besökta källor utplottade. 

Större sprickzoner ses även i figuren. 
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Figur 4. Detaljkarta över de besökta källorna med indelning i akvifertyp. Även vattendelare och 

högriskområden för läckage av kväve (N) och fosfor (P) ses i figuren.   
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5.3 Jämförelse av vattenkvalité mellan grupperna 
Tabell 1 visar medianvärdena för parametrarna temperatur (temp), pH, färgtal, konduktivitet (kond.), 

alkalinitet (alk.), nitrat, sulfat, klorid och järn inom de tre grupperna V, Ö och Y. För specifika 

analysvärden från respektive lokal hänvisas till Bilaga A, Tabell A1. Tabell 2-4 nedan med 

bedömningsgrunder för grundvatten kommer från Naturvårdsverkets Rapport 4915 

(Naturvårdsverket 2009).  Hypotesen att källorna väster om vattendelaren skulle ha något sämre 

vattenkvalité visade sig vara korrekt. 

Tabell 1. Medianvärden för respektive parameter inom de tre grupperna V, Ö och Y. 

Grupp Temp 

(°C) 

pH Färgtal 

(mg Pt/l) 

Kond. 

(mS/m) 

Alk. 

(mg/l) 

Nitrat 

(mg/l) 

Sulfat 

(mg/l) 

Klorid 

(mg/l) 

Järn 

(mg/l) 

Västra (V) 3 7,5 15 69,4 272,98 50,9 45,2 21,4 0,034 

Östra (Ö) 5 7,9 10 37,1 227,23 1,25 6,7 4,7 0,036 

Våtmark/ 

Ytvatten (Y) 

8 8,1 20 29,7 180,71 1,25 2,9 3,2 0,027 

 

Flöde 

Av källorna på västra Öland hade fem stycken ett starkt flöde, en källa medel och två källor ett svagt 

flöde. På östra Öland hade en källa starkt flöde, sju källor medel och fyra källor ett svagt flöde (Bilaga 

A, Tabell A1).  

Temperatur 

Medianvärdet i grupp V var 3°C och i grupp Ö 5°C (Tabell 1). Lägst temperatur hade Borgkällan på 

östra Öland (-2°C, Bilaga A, Tabell A1). Grupp Y hade lite högre temperatur än källorna med ett 

medianvärde på 8°C (Tabell 1).  

Färgtal 

18 stycken av källorna hade ett färgtal mellan 10-30 mg Pt/l (Bilaga A, Tabell A1).  Medianvärdet för 

grupp V var 15 mg Pt/l och för grupp Ö 10 mg Pt/l, vilket innebär att det generellt var relativt låga 

färgtal för källorna. Kärrekusa och Sandbyborg källa på östra Öland hade höga och avvikande värden 

(70 mg Pt/l respektive 90 mg Pt/l, Bilaga A, Tabell A1). Våtmarkerna hade ett medianvärde på 20 mg 

Pt/l (Tabell 1). 

Järn 

Järnvärdena var överlag låga i källorna på både västra och östra sidan och medianvärdena låg på 

0,034 mg/l respektive 0,036 mg/l (Tabell 1). Svartkällan på västra Öland hade det absolut högsta 

järnvärdet (0,587 mg/l, Bilaga A Tabell A1) och överskrider gränsvärdet för tekniska och estetiska 

anmärkningar av järn i grundvatten som ligger på 0,5 mg/l. Halter över detta kan medföra t.ex. 

utfällningar, missfärgning, smak och dålig lukt (SOSFS 2005:20). Segerstad källa på östra Öland hade 

något lägre järnvärde men avvikande högt jämfört med övriga källor (0,13 mg/l, Bilaga A, Tabell A1). 

Våtmarkerna hade även de låga järnvärden och medianvärdet för gruppen var 0,027 mg/l (Tabell 1). 

pH 

pH-värdet var högt för samtliga lokaler. Medianvärdet för källorna på västra Öland var 7,5, källorna 

på östra Öland 7,9 och våtmarkerna hade ett medianvärde på 8,1 (Tabell 1).  
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Alkalinitet 

Källorna på västra sidan hade de generellt högsta alkalinitetsvärdena med ett medianvärde på 272,98 

mg/l i jämförelse med källorna på östra sidan som hade ett medianvärde på 227,23 mg/l (Tabell 1). 

Alverkällan på västra samt Möckelbrunnen och Sandbyborg källa på östra Öland hade värden under 

180 mg/l (Bilaga A, Tabell A1) och har enligt Tabell 2, bedömningsgrunder för alkalinitet i 

grundvatten, en hög alkalinitet. Resterande källor hade ett värde som, i många fall, var betydligt 

högre än 180 mg/l (Bilaga A, Tabell A1) vilket enligt Tabell 2 innebär att de tillhör klass 1 och anses ha 

en mycket hög alkalinitet. Våtmarkerna hade ett medianvärde på 180,71 mg/l (Tabell 1).  

Tabell 2. Naturvårdverkets bedömningsgrunder för alkalinitet i grundvatten. 

 

Nitrat 

Källorna i grupp V hade det betydligt högsta medianvärdet för nitrat, 50,9 mg/l (Tabell 1). Enligt 

Tabell 3, bedömningsgrunder för nitrat i grundvatten, tillhör Norrgärdets källa, Torskälla, Vickleby 

källa och Alverkällan klass 5 vilket innebär att de innehåller en mycket hög halt nitrat (61,9 mg/l, 58,8 

mg/l, 72,4 mg/l respektive 64,6 mg/l, Bilaga A, Tabell A1). Dessa källor överskrider det 

hälsorelaterade gränsvärdet för nitrat i grundvatten på 50 mg/l (SOSFS 2005:20). Björnhovda källa 

tillhör klass 4 och anses ha en hög halt nitrat (42,9 mg/, Bilaga A, Tabell A1). Värdet överskrider 20 

mg/l vilket motsvarar gränsen för tjänligt med anmärkning (SOSFS 2005:20). Svartkällan skiljde sig 

från övriga källor på västra sidan och hade, liksom alla källor utom Lakullekällan på östra sidan, ett 

nitratvärde som låg under detektionsgränsen på 2,5 mg/l. Dessa källor tilldelades ett värde på 1,25 

mg/l, vilket alltså motsvarar halva detektionsgränsen (Bilaga A, Tabell A1). Överlag hade därmed 

källorna på östra Öland ett mycket lågt nitratvärde. Lakullekällan med en måttlig halt nitrat (21,9 

mg/l, Bilaga A, Tabell A1) avvek alltså från gruppen och överskrider liksom Björnhovda källa gränsen 

för tjänligt med anmärkning. Medianvärdet för grupp Y var 1,25 mg/l (Tabell 1), då samtliga lokaler 

inom gruppen hade ett värde under detektionsgränsen.  

 

Tabell 3. Naturvårdverkets bedömningsgrunder för nitrat i grundvatten. 

 

 

 

 

Klass Benämning Alkalinitet (mg/l) pH Beskrivning 

1 Mycket hög alkalinitet >180 >6,5 Tillräcklig alkalinitet för att även i 

fortsättningen bibehålla acceptabel pH-

nivå 

2 Hög alkalinitet 60-180 >6,0 

3 Måttlig alkalinitet 30-60 5,5-7,5 Otillräcklig alkalinitet för att i framtiden ge 

en stabil och acceptabel pH-nivå i område 

med kraftigt syranedfall 

4 Låg alkalinitet 10-30 5,0-6,0 Otillräcklig alkalinitet för att ge stabil och 

acceptabel pH-nivå 

5 Mycket låg alkalinitet <10 <6,0 Alkaliniteten ger en oacceptabel pH-nivå 

Klass Benämning Nitrathalt (NO3) mg/l 

1 Mycket låg halt <2,2 

2 Låg halt 2,2-4,4 

3 Måttlig halt 4,4-22,1 

4 Hög halt 22,1-44,3 

5 Mycket hög halt >44,3 
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Klorid 

Kloridhalten var också högst i källvattnen på västra Öland som hade ett medianvärde på 21,4 mg/l 

(Tabell 1). Enligt Tabell 4, bedömningsgrunder för klorid i grundvatten, tillhörde Björnhovda källa och 

Svartkällan klass 3 (56,8 mg/l respektive 59 mg/l, Bilaga A, Tabell A1), vilket innebär att de har en 

relativt hög halt klorid. Norrgärdets källa, Bårbyborg källa och Alvkällan tillhörde, enligt Tabell 4, klass 

2 vilket innebär att de har en måttlig halt klorid (43,7 mg/l, 22 mg/l respektive 20,7 mg/l, Bilaga A, 

Tabell A1). Ingen av källorna överskrider gränsvärdena för teknisk eller estetisk anmärkning som 

ligger på 100 mg/l respektive 300 mg/l (SOSFS 2005:20). Övriga lokaler inom gruppen hade ett värde 

som var lägre än 20 mg/l (Bilaga A, Tabell A1) och anses därmed innehålla en låg halt klorid. Källorna 

på östra Öland hade ett medianvärde på 4,7 mg/l (Tabell 1), alla tillhör de enligt Tabell 4 klass 1 med 

benämningen låg halt klorid. Grupp Y hade ett medianvärde på 3,2 mg/l.  

Tabell 4. Naturvårdverkets bedömningsgrunder för klorid i grundvatten. 

 

 

 

 

 

 

Sulfat 

Källorna på västra Öland hade högst sulfatvärden med ett medianvärde på 45,2 mg/l (Tabell 1). 

Svartkällan och Alvkällan hade högst halter och avvek från gruppen (129 respektive 258,2 mg/l, 

Bilaga A, Tabell A1). Gränsvärden för sulfat i grundvatten ligger på 100 mg/l för teknisk anmärkning 

och halter över 250 mg/l innebär även estetisk och hälsomässig anmärkning (SOSFS 2005:20). Detta 

innebär att Svartkällan överskrider det tekniska gränsvärdet, likaså Alvkällan, som också överskrider 

den estetiska och hälsomässiga anmärkningen. Grupp Ö hade avsevärt lägre medianvärde på 6,7 

mg/l (Tabell 1). Sulfatvärdena kan jämföras med en undersökning utförd av SGU då grundvattnet i ett 

antal jordbrunnar och bergbrunnar på bl.a. södra Öland analyserades på sulfat. Grundvattnet i 

jordbrunnarna hade ett värde mellan 30-50 mg/l och bergbrunnarna ett värde mellan 40-50 mg/l 

(Aastrup m.fl.) 1995). Våtmarkerna hade låga sulfatvärden och medianvärdet för gruppen låg på 2,9 

mg/l.  

Konduktivitet 

Källorna på östra Öland hade ett medianvärde på 37,1 mS/m (Tabell 1). Kärrekusa och Lakullekällan 

hade lite avvikande konduktivitetsvärden från resten av gruppens lokaler (61,5 respektive 60,9 

mS/m, Bilaga A, Tabell A1). Källorna på västra sidan hade högre konduktivitet och medianvärdet för 

gruppen var 69,4 mS/m (Tabell 1). Svartkällan och Alvkällan hade de högsta värdena (86,1 respektive 

90 mS/m, Bilaga A, Tabell A1).  Konduktivitetsvärdena kan jämföras med en undersökning utförd av 

SGU då grundvattnet i ett antal jord- och bergbrunnar på södra Öland analyserades på konduktivitet. 

Grundvattnet i jordbrunnarna hade ett värde kring 40 mS/m och bergbrunnarna ett värde mellan 40-

100 mS/m (Aastrup 1995). Våtmarkerna hade lägre konduktivitet med ett medianvärde på 29,7 

mS/m (Tabell 1).  

Klass Benämning Klorid (mg/l) Beskrivning 

1 Låg halt <20  

2 Måttlig halt 20-50  

3 Relativt hög halt 50-100  

4 Hög halt 100-300 Risk för korrosionsangrepp på ledningar 

5 Mycket hög halt >300 Risk för smakförändringar 
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5.4 PCA-analyser 
PCA-analysen ger en visuell presentation av analysresultaten för vattenkvalitén hos lokalerna. Grafen 

visar hur lokalerna förhåller sig till varandra med hänsyn till variablerna järn, alkalinitet, klorid, 

konduktivitet, sulfat, nitrat och pH (Figur 5). Halten av variablerna ökar med riktning och längd för 

respektive variabels vektor. Axlarna i grafen, PC1 och PC2, förklarar tillsammans 78 % av variationen i 

materialet och man kan se en gruppering av lokalerna inom varje grupp. Grafen visar att källorna i 

grupp V har en högre halt av speciellt klorid, sulfat och nitrat (vilket även kan ses i Figur 6-8, nr 1-8) 

samt en högre konduktivitet (Bilaga A, Tabell A1).  Avvikande inom gruppen är Svartkällan som har en 

mycket hög halt järn och en låg halt nitrat (Figur 5, 6 och 9, nr 5). Källorna i grupp Ö har överlag en 

lägre halt av klorid, sulfat och nitrat (vilket även kan ses i figur 6-8, nr 9-20) samt lägre konduktivitet 

och något högre pH (Bilaga A, Tabell A1). Lakullekällan avviker mest från gruppen då den har högre 

värden av speciellt nitrat, klorid och sulfat (Figur 5-8, nr 20) men även hög alkalinitet och 

konduktivitet (Bilaga A, Tabell A1). Även Kärrekusa avviker något från gruppen då denna främst har 

högre kloridhalt (Figur 8, nr 9) men också hög konduktivitet (Bilaga A, Tabell A1). Segerstad källa 

hade högst järnvärde inom gruppen och placerar sig högst upp grafen av lokalerna (Figur 5 och Figur 

9, nr 12).  Lokalerna i grupp Y grupperar sig nära varandra (Figur 5, nr 21-23) och hade låga värden av 

alla parametrar utom pH som var relativt högt (Bilaga A, Tabell A1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. PCA över lokalernas analysvärden av järn, alkalinitet (alk), klorid, konduktivitet (kond), sulfat, nitrat och 

pH (Bilaga A, Tabell A1). Symbolerna markerar lokalernas grupptillhörighet. Halten av variablerna ökar med 

riktning och längd för respektive variabels vektor.  Grupperingen mellan lokalerna inom varje grupp är relativt 

tydlig, likheten mellan lokalerna inom grupperna avspeglas i hur nära de ligger varandra i grafen. Axlarna PC1 

och PC2 förklarar tillsammans 78 % av variationen i materialet. Källorna på västra sidan (grupp V, blå triangel) 

har högre halt av speciellt klorid, konduktivitet, sulfat och nitrat. Medan källorna på östra sidan (grupp Ö, 

orange rektangel) har mindre halt av dessa ämnen samt ett högre pH-värde. Våtmarkerna (grupp Y, rödbrun 

cirkel) grupperar sig och har även de lägre halt av de flesta ämnen utom pH-värdet som är högt.  
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Figur 6. Varje cirkel representerar en lokal (med tillhörande nummer) och dess storlek är kopplad till halt av 
ämne, d.v.s. ju större cirkel desto högre halt av ämnet, nitrat i detta fall. Lokalernas placering i grafen är 
densamma som i Figur 5 och har inget med nitrathalten att göra. Siffrorna i förklaringsrutan är i mg/l. Grafen 
visar att lokalerna inom grupp V (nr 1-8) överlag har högre halt av nitrat än lokalerna inom grupp Ö (nr 9-20). 
Även lokalerna i grupp Y (21-23) har låga nitrathalter. 
 

 
Figur 7. Grafen visar sulfathalterna för lokalerna inom de tre grupperna. Lokalerna inom grupp V har överlag 

högre sulfatvärden än grupp Ö och Y. Grafen tolkas på samma sätt som Figur 6. 
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Figur 8. Grafen visar kloridhalterna för lokalerna inom de tre grupperna. Generellt har lokalerna inom grupp V 

en högre halt av klorid än grupp Ö och Y. Grafen tolkas på samma sätt som Figur 6. 

 

 

Figur 9. Grafen visar järnvärdena för lokalerna inom de tre grupperna. Alla lokaler utom Svartkällan (5)  i grupp 

V och Segerstad källa (12) i grupp Ö har låga järnvärden. Grafen tolkas på samma sätt som Figur 6. 
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6. Diskussion 
Att källorna hade större betydelse förr speglas i beskrivningarna från inventeringar gjorda under olika 

årtal. De som är utförda under t.ex. 1930-talet är betydligt mer beskrivande än de som utfördes 

under t.ex. 1960-talet. I de tidigare beskrivningarna beskrivs bl.a. betydelsen av källorna som 

vattentillgång för både djur och människor samtidigt som många källor knöts till olika historier och 

vissa har ansetts vara hälsokällor och mineralkällor (Bilaga B och Bilaga C, Tabell C1).  

Utbredningsmönstret för källorna i Mörbylånga kommun visade att det främst var de geologiska och 

topografiska formationerna i form av sprickzoner och karstsystem samt landborgen och 

strandvallarna som ger upphov till källor i kommunen. Att ett flertal låg på alvarmark beror sannolikt 

på att karstsystemen där är väl utvecklade och därmed ger goda förutsättningar för källflöden. Att en 

del källor inte hittades kan bero på att källan har sinat, att den var torr under besöket eller att 

besöket gjordes på fel plats.  

Källorna kan påverkas genom minskade eller sinade flöden p.g.a. förändrad markanvändning såsom 

tekniska åtgärder i skogs- och odlingslandskap som t.ex. dränering och dikning eller hårdgörning av 

ytor och vägbyggen inom bebyggda miljöer (Knutsson 2006d). Dikningsprojekten som genomfördes 

på Öland (Ekstam 2001), är ett exempel på en förändrad markanvändning som kan ha påverkat en 

del källflöden. Ett exempel på en källa som besökts vars flöde kan ha påverkats av en teknisk åtgärd 

är Segerstad källa. Enligt en bonde i byn var flödet mycket starkt då han växte upp men sedan 

kommunen satt upp grundvattenbrunnar i området har flödet i källan blivit betydligt svagare (Bilaga 

B, nr 12). Då grundvattennivåerna på Öland var över de normala under perioden då fältinventeringen 

utfördes kan det vara så att många av källorna hade högre flöden under fältbesöket än vad de har 

under andra tidpunkter på året. För att säkert veta att de har flöden året runt krävs flera besök och 

säkrare metoder kan användas vid bestämning av flöde.  

6.1 Jämförelse av vattenkvalitén mellan grupperna  
Temperaturen påverkas i hög grad av luftens temperatur men källor i södra Sverige brukar ha en 

temperatur mellan +6-8°C om man ser till luftens årsmedeltemperatur på platsen där källan är 

belägen (Knutsson 2006c). De undersökta källornas medianvärden för temperatur var lägre än detta 

(Tabell 1) vilket kan bero på att de inventerades under tidig vår då även lufttemperaturen var relativt 

låg. Borgkällan hade dock minusgradigt vatten (Bilaga A, Tabell A1), vilket det inte kan vara i en källa 

(Muntligen Claesson 2010). Det kan därmed inte uteslutas att det kan ha varit något fel på 

termometern som användes under fältarbetet.  

pH-värdena skiljde sig inte mycket mellan grupperna utan var höga för samtliga lokaler, vilket är 

naturligt i kalkrika områden eftersom de har ett högt innehåll av kalciumkarbonater (Hult 2006b). 

Källorna på västra sidan hade något lägre medianvärde än källorna på östra sidan (Tabell 1) men 

skillnaden är så pass liten att det kan bero på pH-meterns mätosäkerhet. Samma gäller våtmarkernas 

något högre pH-värde. Både källorna på västra och östra Öland samt våtmarkerna hade också en hög 

alkalinitet och det beror, liksom för de höga pH-värdena, på kalkstensbergrunden då denna har en 

hög halt av jonerna vätekarbonat, karbonat och hydroxidjoner, som ger en hög alkalinitet (Bydén 

m.fl. 2003). Våtmarkerna och samtliga källor har en tillräckligt hög alkalinitet för att tåla sura tillskott 

utan att reagera med pH-sänkning (Tabell 2 och Bilaga A, Tabell A1).  
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Färgtalen var överlag relativt låga i källorna (Bilaga A, Tabell A1) vilket kan bero på att källor generellt 

har en låg halt humusämnen som är det organiska material som främst bidrar till ett färgat vatten 

(Damberg 2006). De källor som hade avvikande och höga färgtal var Kärrekusa och Sandbyborg källa 

på östra Öland (Bilaga A, Tabell A1). Utöver humusämnen kan ett vattens färgtal påverkas av andra 

organiska ämnen, järn- och manganföreningar, suspenderade oorganiska partiklar samt kalk- och 

lerpartiklar (Damberg 2006). Kärrekusa ligger mitt i en hage med jordbruksmark i omgivningarna 

(Bilaga B, nr 9), men p.g.a. att nitrathalten i källan var låg (Bilaga A, Tabell A1) kan påverkan genom 

läckage från jordbruksmarken uteslutas. Även järnhalten var låg vilket betyder att det höga färgtalet 

antagligen beror på någon annan faktor. Sandbyborg källa ligger på ängsmark med bete av bl.a. kor 

(Bilaga B, nr 18), även denna källa hade låga nitrat- och järnhalter vilket innebär att färgtalet, liksom 

för Svartkällan, måste ha påverkats av någon annan faktor. Våtmarkerna hade liksom de flesta källor 

relativt lågt färgtal (Bilaga A, Tabell A1). 

Järnvärdena var mycket låga i alla källor utom Svartkällan och Segerstad källa som hade jämförelsevis 

höga värden (Figur 9, nr 5 och 12 och Bilaga A, Tabell A1).  Segerstad källa på östra sidan hade något 

lägre värde än Svartkällan och trots att källorna, i jämförelse med övriga lokaler, hade höga värden är 

koncentrationerna i sig inte dramatiskt höga. Höga halter av järn i löst jonform, Fe(II), kan finnas 

naturligt i grundvatten som är starkt sura eller syrgasfria (Bydén m.fl. 2003). Eftersom källvattnen har 

ett högt pH-värde (Bilaga A, Tabell A1) kan järnhalten bero på att de har en låg syrgashalt, men detta 

är inget som analyserats i detta arbete. Båda källorna, men främst Svartkällan, hade mycket 

järnutfällningar i anslutning till källan (Bilaga B, nr 5 och 12), vilket indikerar på att en del av Fe(II) har 

oxiderats till Fe(III). Källorna hade dock inte speciellt höga färgtal (Bilaga A, Tabell A1), järnvärdena 

var då antagligen inte så pass höga att de påverkade färgtalet.  

Störst skillnad mellan källorna på respektive sida av vattendelaren var det i koncentration av nitrat, 

sulfat och klorid där källorna inom grupp V hade de betydligt högsta värdena (Tabell 1 och Figur 6-8). 

Våtmarkerna hade lägst värden men dessa var relativt lika källorna på östra Öland. Detta tyder på att 

det främst är skillnaden i miljö, både geologi och markanvändning, som skiljer källorna på västra 

Öland från källorna och våtmarkerna på östra Öland. Vad gäller nitrat var det sex av åtta källor (Bilaga 

A, Tabell A1) väster om vattendelaren som hade en högre nitrathalt än 15 mg/l vilket tyder på en 

antropogen påverkan (Naturvårdsverket 2002). Figur 4 visar att utbredningen av tätorter där 

potentiell förorening från bl.a. avlopp och avfall kan förekomma, samt riskområden för läckage av 

kväve och fosfor är mer utbredda på västra sidan, vilka kan vara en bidragande orsak till de höga 

nitrathalterna inom gruppen. Avvikande i grupp V var Svartkällan (Bilaga A, Tabell A1 och Figur 6, nr 

5) som hade ett lågt nitratvärde. Detta kan bero på att grundvattnets rörelse i området inte påverkas 

av de omgivande åkermarkerna. Av källorna på östra sidan var det endast Lakullekällan som hade ett 

värde högre än 15 mg/l (Figur 6, nr 20 och Bilaga A, Tabell A1). De låga nitrathalterna i grupp Ö beror 

troligtvis på att grundvattnet öster om vattendelaren, för många av källorna, endast går igenom 

alvarmarker som är betydligt mindre påverkade. Miljön kring Lakullekällan skiljer sig en del från de 

övriga källorna på östra sidan och det finns både mycket gårdar och en del jordbruksmark i området 

(Bilaga B, nr 20) som kan ha bidragit till den lite högre nitrathalten i källan. 

Av källorna på västra Öland hade Svartkällan, Björnhovda källa och Norrgärdets källa de högsta 

kloridvärdena medan Bårbyborg källa och Alvkällan hade en måttlig halt klorid (Bilaga A, Tabell A1 

och Tabell 4). Då samtliga av dessa källor hade kloridvärden som överskred 20 mg/l tyder det på en 
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antropogen påverkan (Naturvårdsverket 2010). I bebyggda områden kan förhöjda kloridhalter 

härstamma från vägsaltning, djurhållning samt läckage från avlopp och avfallsdeponier (Hult 2006, 

Naturvårdsverket 2010). Om man ser till dessa källors geografiska placering kan man anta att det är 

någon av dessa faktorer som ligger bakom de höga värdena, kanske i samband med naturliga 

förekomster av klorid. Av källorna på östra sidan var det ingen källa som hade ett kloridvärde över 20 

mg/l. De som hade högst värden inom gruppen var Kärrekusa, Lakullekällan och Sandbyborg källa 

(Bilaga A, Tabell A1). Kärrekusa och Sandbyborg källa är de som ligger närmast kusten av källorna i 

grupp Ö (Figur 4) vilket kan vara anledningen till att de har något högre kloridvärden 

(Naturvårdsverket 2010). Lakullekällans höga värde kan bero på någon annan föroreningskälla som 

påverkan från t.ex. djurhållning. 

Vad gäller sulfathalterna låg alla källor utom Alvkällan (Bilaga A, Tabell A1 och Figur 7, nr 8) väster om 

vattendelaren, inom gränsen för normal sulfathalt i grundvatten, d.v.s. mellan 2-150 mg/l (Pousette 

m.fl. 1981). Alvkällans höga sulfatvärde beror uteslutande på alunskiffern som är den dominerande 

berggrunden i området. Att källorna på västra Öland överlag hade högre sulfathalt kan bero på att 

berggrunden väster om vattendelaren domineras av skiffer med inslag av alunskiffer (Claesson 2001). 

Denna teori stöds av en studie utförd av SGU inom Östergötlands sedimentära bergarter då brunnar 

vars vatten avslutats i skiffer (lerskiffer och alunskiffer) bl.a. innehöll en hög halt av sulfat (Möller 

m.fl. 1981).  

Med tanke på att källorna på västra Öland hade högre värden av nitrat, sulfat och klorid är det inte så 

konstigt att dessa även hade de högsta konduktivitetsvärdena (Bilaga A, Tabell A1), då 

konduktiviteten står för den sammanlagda mängden lösta joner i ett vatten (Bydén m.fl. 2003).  

PCA-analysen ger en visuell bild av ovanstående skillnader och likheter inom och mellan grupperna. 

Att förklaringsgraden var så hög som 78 % innebär att det mesta av variationen av datamaterialet 

förklaras i grafen och därmed speglar verkligheten bra. Sammantaget kan man säga att källorna på 

västra respektive östra Öland i många avseenden skiljer sig vad gäller vattenkvalité, där källorna 

väster om vattendelaren har något sämre vattenkvalité. Likheterna mellan samtliga grupper består 

av höga pH-värden och hög alkalinitet vilket beror på kalkstensberggrunden. Skillnaden mellan 

grupperna verkar främst bero på att markanvändningen skiljer sig väster respektive öster om 

vattendelaren då det finns en större antropogen påverkan på västra sidan. I figur 4 kan man se att 

många av källorna i grupp V ligger i närheten av påverkade områden i form av större tätorter och 

högriskområden för läckage av kväve och fosfor. På östra sidan om vattendelaren finns endast 

mindre tätorter och byar och områden med antropogen påverkan finns främst i anslutning till den 

östra landsvägen. Många av källorna och våtmarkerna i grupp Ö ligger väster om dessa på de mindre 

påverkade alvarmarkerna. Det ska dock finnas i åtanke att skillnaden mellan källorna i respektive 

grupp kan ha varit mindre om fler källor på öster om vattendelaren hade legat närmare de påverkade 

områdena på östra sidan.  Då de källor som var belägna på alvarmarker hade de lägsta 

koncentrationerna av speciellt nitrat, sulfat och klorid. 

Jämförelsen mellan källorna och våtmarkerna visade att källvatten och ytvatten på östra Öland är 

relativt lika medan ytvattnet skiljer sig från källvattnet på västra sidan. Det är dock svårt att avgöra 

hur stor infiltration det är av ytvatten till källorna samtidigt som det kan finnas källflöden i anslutning 

till våtmarkerna. Hur stor infiltration av ytvatten som sker till källorna beror bl.a. på källans 
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utformning. Om en källdamm bildas så finns ju större risk för att även ytvatten samlas i den och 

eftersom det inte alltid varit möjligt att ta vattenproverna i det direkta utflödet kan infiltration av 

ytvatten inte uteslutas i vissa fall. 

För att få säkrare resultat av analyser som dessa ska helst flera provtagningar utföras från en och 

samma lokal under olika tider på året. Vad gäller våtmarkerna hade det varit intressant att haft 

vattenprover även från våtmarker väster om vattendelaren. 

6.2 Källornas framtid 
De 20 fältinventerade källorna skiljer sig en hel del från varandra i många avseenden och resultatet 

av inventeringen och analysen av vattenkvalité innebär att den samlade bedömningen av dem 

varierar. Samtliga källor är viktiga inslag i landskapet, viktiga för att bibehålla en biologisk mångfald 

och de kan användas för miljöövervakning av grundvattnet. Av källorna på östra Öland är många 

mycket sevärda, speciellt Guldfiskkällan, Sandbyborg källa, Borgkällan och Kärrekusa. Samtliga av 

källorna öster om vattendelaren har även ett friskt vatten som kan drickas till skillnad från källorna 

på västra Öland där endast Bårbyborg källa har ett friskt vatten ur dricksvattensynpunkt. Norrgärdets 

källa, Björnhovda källa, Torskälla, Vickleby källa och Alverkällan hade en nitrathalt som överskrider 

det hälsorelaterade gränsvärdet för nitrat i grundvatten (SOSFS 2005:20). Alvkällan överskrider 

gränsvärdet för estetisk och hälsomässig anmärkning av sulfat i grundvatten (Bilaga A, Tabell A1). 

Svartkällan överskrider gränsvärdet för tekniska och estetiska anmärkningar av järn i grundvatten 

(SOSFS 2005:20). Detta innebär att man bör undvika att dricka av vattnet i dessa källor. Den samlade 

bedömningen innebär dock att speciellt Torskälla, Vickleby källa, Alverkällan och Alvkällan på västra 

Öland är sevärda eller mycket sevärda p.g.a. att de ligger i vackra miljöer och/eller har en intressant 

historia. På sätt och vis är alla källor sevärda just för det naturligt häftiga fenomen de är!  

6.3 Fortsatta studier 
Fortsatta studier inom ämnet skulle kunna utgöras av en uppföljning av detta arbete med flera 

provserier från olika tidpunkter på året för att se hur källorna påverkas under de olika årstiderna med 

tillhörande olika hydrologiska skillnader. Vilket även skulle kunna ge ett mer statistiskt säkerställt 

resultat. Man skulle även kunna studera det biologiska livet närmare och se om detta skiljer sig 

mellan källor väster respektive öster om vattendelaren och därigenom se om detta påverkas av 

skillnaden i vattnets beskaffenhet. 

Källornas utbredningsmönster och hur källorna påverkats av olika mänskliga ingrepp i naturen skulle 

även kunna studeras vidare. Genom en jämförelse mellan äldre och nuvarande kartor se hur 

områdena där källorna varit/är belägna påverkats. För att sedan besöka en del av dem i fält och se 

om de finns kvar och alternativt undersöka hur de kan ha påverkats av den ändrade 

markanvändningen, som ofta utgörs av odlings- och tätortslandskap.  

Eftersom källornas betydelse ur vattenförsörjningsperspektiv ofta var avgörande för val av boplats 

förr skulle ett lite mer kulturinspirerat alternativ till fortsatta studier kunna innefatta en studie över 

sambandet mellan fornlämningar och källor. Många av de besökta källorna i detta arbete ligger i 

anslutning till fornborgar eller fornlämningar. Man skulle eventuellt kunna göra en karta i GIS där 

man har ett lager över fornlämningarnas utbredningsmönster och se hur väl de överensstämmer 

med källornas utbredning. 
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7. Slutsatser 
� Utbredningsmönstren för källorna på södra Öland kan främst kopplas till de geologiska och 

topografiska formationerna som sprickzoner och karstsystem samt landborgen och 

strandvallarna. Att så många källor ligger på eller i anslutning till alvarmark beror på 

alvarmarkens mycket väl utvecklade sprick- och karstsystem som ger goda förutsättningar för 

källflöden.   

� Det finns främst skillnader i vattenkvalité mellan källor belägna väster respektive öster om 

vattendelaren i Mörbylånga kommun. Störst skillnad var det i koncentration av nitrat, sulfat 

och klorid där källorna i väst hade de betydligt högsta värdena. Då alla källor utom en 

dessutom överskrider olika hälsomässiga gränsvärden bör man undvika att dricka vattnet ur 

dessa. Källorna väster om vattendelaren har därmed något sämre vattenkvalité än de i öst. 

� Ytvattnet från våtmarkerna på östra sidan skiljer sig mycket i vattenkvalité jämfört med 

källorna på västra sidan men är liknande källorna på östra sidan i många avseenden. 

� Likheterna mellan samtliga grupper består av höga pH-värden och hög alkalinitet vilket beror 

på kalkstensberggrunden. Skillnaden mellan grupperna verkar främst bero på att 

markanvändningen skiljer sig väster respektive öster om vattendelaren. Källorna i väst ligger i 

närheten av mer antropogent påverkade områden medan vattnet till källorna öster om 

vattendelaren främst dräneras genom de betydligt mindre påverkade alvarmarkerna.   

� Att inventera och dokumentera källor på nytt är viktigt för att uppmärksamma dem och se till 

att de skyddas och bevaras. De har mycket stora värden både inom naturvetenskapliga och 

kulturella aspekter.  
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9. Bilagor 

Bilaga A Analysresultat 
Tabell A1. Tabell över samtliga besökta källor och våtmarker med dess nummer, grupp, akvifertyp, flöde, temp och pH samt analyserat värde för respektive parameter. 

Nr Källa/Mosse Grupp Akvifertyp 

(Tolkad) 

Flöde 

(Bedömt) 

Temp 

(°C) 

pH Färgtal 

(mg Pt/l) 

Kond. 

(mS/m) 

Alk. 

(mg/l) 

Nitrat 

(mg/l) 

Sulfat 

(mg/l) 

Klorid 

(mg/l) 

Järn 

(mg/l) 

1 Norrgärdets källa  V Jordkälla Svagt 4 7,6 10 75,9 285,63 61,9 38,7 43,7 0,053 

2 Björnhovda källa  V Jordkälla Starkt 5 7,9 30 72,7 259,71 42,9 37,4 56,8 0,037 

3 Tors källa V Jord/Bergkälla Svagt 1 7,1 10 64,4 260,32 58,8 53,1 12,6 0,027 

4 Vickleby källa V Jord/Bergkälla Starkt 3 7,2 10 66,1 306,68 72,4 14,8 17,4 0,039 

5 Svartkällan V Jordkälla Starkt 3 6,8 10 86,1 348,77 1,25 129 59 0,587 

6 Bårbyborg källa V Jordkälla Medel 3 7,3 30 58,5 300,27 5,4 25,4 22 0,027 

7 Alverkällan V Bergkälla Starkt 6 7,6 20 48,1 156,31 64,6 51,6 8,7 0,015 

8 Alvkällan V Bergkälla Starkt 3 8,2 30 90 223,41 17,2 258,2 20,7 0,031 

9 Kärrekusa Ö Bergkälla Medel 5 8,4 70 61,5 354,56 1,25 14 18,9 0,042 

10 Harkällan Ö Bergkälla Medel 5 7,9 30 41,5 237,75 1,25 14,4 6 0,041 

11 Möckelbrunnen Ö Jord/bergkälla Medel 8 8,1 30 28,7 168,21 1,25 4,5 4,9 0,048 

12 Segerstad källa Ö Bergkälla Svagt 5 7,5 30 40,5 226,77 1,25 15,3 7,3 0,13 

13 Klintakällan Ö Bergkälla Svagt 5 7,4 10 44,4 273,13 1,25 6,2 3,9 0,04 

14 Borgkällan Ö Bergkälla Svagt -2 8,4 10 30,2 180,41 1,25 7,2 3 0,027 

15 Ebbelunda källa Ö Bergkälla Medel 3 7,8 10 36 222,19 1,25 3,1 3 0,023 

16 Stenkällan Ö Bergkälla Starkt 2 7,4 10 33,8 237,44 1,25 3,8 3,2 0,018 

17 Frösslunda källa Ö Jordkälla Svagt 4 7,7 10 38,1 227,68 1,25 4,6 4,4 0,004 

18 Sandbyborg källa Ö Bergkälla Medel 8 8,4 90 33,9 178,88 1,25 10,6 10,9 0,041 

19 Guldfiskkällan Ö Bergkälla Medel 5 8,3 10 35,4 221,58 1,25 3,7 2,4 0,018 

20 Lakullekällan Ö Jordkälla Medel 4 7,5 10 60,9 304,24 21,9 26,9 16,8 0,032 

21 Triberga mosse Y - - 7 8,1 30 29,6 172,78 1,25 7,5 4,5 0,023 

22 N Möckelmossen Y - - 8 8,1 20 29,7 180,71 1,25 2,9 3,1 0,027 

23 S Möckelmossen Y - - 9,5 8 20 33,4 207,25 1,25 2,7 3,2 0,029 
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Bilaga B Faktablad 

1. NORRGÄRDETS KÄLLA 
 

 

 

 

 

 

 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6283510 Y: 1543510 

Socken: Torslunda 

By/Gård: Norrgärdet 

Läge: Sydväst om Algutsrum. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Akvifertypen bedöms vara jordkälla. Det är dikat i närheten och det kommer även vatten uppströms 

källan. Källan har ett mycket tydligt utflöde och vattenflödet bedöms som svagt. 

Miljön i och vid källan 
Källans närmiljö består av en liten träddunge i ett kärr omgiven av sandig/moig åkermark. Marken är 

väldigt dyig med mycket jordhögar. Källans närområde är överväxt av bl.a. alar, hassel och snår. 

Omgivande marker är främst åkermarker med mindre skogspartier samt en del bebyggelse. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs direkt i utflödet den 12e maj 2010. 

Tabell B1. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +4 Nitrat (mg/l) 61,9 

pH 7,6 Sulfat (mg/l) 38,7 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 43,7 

Konduktivitet (mS/m) 75,9 Järn (mg/l) 0,053 

Alkalinitet (mg/l) 285,63   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Okänd användning både förr och idag, den inventerades av SGU 1982. Källan är överväxt och verkar 

övergiven sen lång tid tillbaka. Nitrathalten i källan överstiger det hälsorelaterade gränsvärdet. 

Tillgängligheten är relativt bra.  

Samlad bedömning 
Källan är i behov av vård. Om vattnet ska drickas bör åtgärder som minskar påverkan från jordbruket 

vidtas. Sevärd p.g.a. det mycket tydliga utflödet. 

Figur B1. Norrgärdets källa. Figur B2. Detaljbild av utflödespunkten. 
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2. BJÖRNHOVDA KÄLLA 

Figur B3. Översiktsbild av källan.           Figur B4. Åkermark öster om källan.  

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X:  6281976 Y: 1543479 

Socken: Torslunda 

By/Gård: Björnhovda 

Läge: 1km NO om Björnhovda. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan är belägen i svallsand-grus och akvifertypen bedöms därmed som jordkälla. Källans utflöde 

kunde inte spåras men vattenflödet bedöms som starkt och resulterar i en källdamm på ca 30x70m.  

Miljön i och vid källan 
Miljön omkring källan består av åkermark och beteshagar. Växtligheten utgörs av ekar, björkar, bok, 

vitsippor och gulsippor.  

Källans beskaffenhet  
Vattenprover togs i källdammen den 12e maj 2010, kan vara relativt stor infiltration av ytvatten. 

Tabell B2. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +5 Nitrat (mg/l) 42,9 

pH 7,9 Sulfat (mg/l) 37,4 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 56,8 

Konduktivitet (mS/m) 72,7 Järn (mg/l) 0,037 

Alkalinitet (mg/l) 259,71   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Tidigare användning är okänd. Inventerad av SGU 1982. Idag används källan bl.a. som vattenställe för 

betesdjur. Tillståndet är tämligen bra förutom påverkan från omgivande åkermark, nitrathalten 

överstiger gränsvärdet tjänligt med anmärkning.  Tillgängligheten bedöms som relativt god med 

tanke på närheten till väg 136.  

Samlad bedömning 
Källan är sevärd men till viss del i behov av vård. Källan ligger i en fin omgivning och den ser välskött 

ut. Åtgärder för att minska påverkan från jordbruket bör vidtas om vattnet ska drickas. 
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3. TORS KÄLLA 

 

 

 

 

 

              

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6279502 Y: 1543282 

Socken: Torslunda 

By/Gård: Snokekulla 

Läge: Längst ut på Henrikdalsvägen i byn Snokekulla, SO om Arontorp. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källvattnet hos den stensatta källan går genom jord och berg där berg är det ogenomträngliga lagret. 

Akvifertypen bedöms vara jord/bergkälla. Vattenflödet bedöms vara svagt.  

Miljön i och vid källan 
Källan ligger strax nedanför landborgskanten i en brant mellan åkermark och sumpig ängsmark. 

Källans närmiljö består av ett stenröse och växtligheten utgörs främst av lundflora med vitsippor. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs från vattnet i den stensatta brunnen den 8e april 2010. 

Tabell B3. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +1 Nitrat (mg/l) 58,8 

pH 7,1 Sulfat (mg/l) 53,1 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 12,6 

Konduktivitet (mS/m) 64,4 Järn (mg/l) 0,027 

Alkalinitet (mg/l) 260,32   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
För tidigare användning se ”Historia” nedan. Idag används källan främst som objekt för friluftsliv och 

andra intresserade besökare. Källan är i gott skick då den och träddungen som växt upp kring den 

vårdas av Hembygdsföreningen. Däremot är nitrathalten hög och överskrider det hälsorelaterade 

gränsvärdet. Tillgängligheten är god, källan är skyltad och stenplattor är utlagda fram till källflödet. 

Figur B5. Stensättningen av källan. Figur B6. Överblick över källan med stenröse och 

spångar. 
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Historia 
Denna källa har sedan länge i folkmun kallats för Tors källa. I äldre beskrivningar menar man dock att 

Tors källa låg närmare nuvarande Torslunda kyrka, i ett utdrag från 1827 står det ”…en björklund 

öster om kyrkan samt källan strax därom.” 

Källan är sannolikt ett allmänt vattningsställe vid sidan av en urgammal väg som sträcker sig från 

östra Öland till Färjestaden. Då djurgårdsinrättningen upphörde undantogs källplatsen från delning 

och fick då beteckningen Snokekulla 1:1.  

Under början av 1900-talet gjordes en rensning av källan och man fann då mynt från 17- och 1800-

talen. Detta tyder på att källan har haft en mytisk betydelse (Lokal beskrivning). 

Källan inventerades 1930 av Lage Nilsson som beskrev den på följande sätt ”Snokkullkällan - källa på 

allmän vattenplan – kronjord, inom Björnhovda by. Berömd offerkälla.” (Ortnamnsregistret 2010). 

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa. Källan har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden, den ligger i en fin 

liten träddunge och tillgängligheten är god. Däremot bör åtgärder vidtas om vattnet ska drickas, 

p.g.a. den höga nitrathalten. 
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4. VICKLEBY KÄLLA 
 

 

 

 

 

 

 

Figur B7. Gammal pumpanordning med brunnshålor.   Figur B8. Källan nedströms pumpanordningen. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga    Koordinater X: 6273600 Y: 1540400 

Socken: Vickleby 

By/Gård: Vickleby 

Läge: Källan ligger ca 50 meter väster om väg 136 i Vickleby.  

Akvifertyp och vattenflöde 
Källvattnet sipprar mellan jordlagren bestående av svallsediment och hålls uppe av den 

underliggande berggrunden, akvifertypen bedöms därmed vara jord/bergkälla. Vattenflödet är starkt 

och mycket vatten fanns i de stora brunnshålorna. 

Miljön i och vid källan 
Källan ligger väster om Krönvallen. Miljön kring källan består av åkermark, betesmark och den ligger i 

närheten av bebodda stugor. Ett avlopp ligger uppströms källan. 

Källans beskaffenhet 
Vattenproverna togs i källvattnet nedanför pumpanordningen den 8e april 2010. 

Tabell B4. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +3 Nitrat (mg/l) 72,4 

pH 7,2 Sulfat (mg/l) 14,8 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 17,4 

Konduktivitet (mS/m) 66,1 Järn (mg/l) 0,039 

Alkalinitet (mg/l) 306,68   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Med tanke på brunnsanordningen har källans vatten brukats av människan förr och kanske till viss 

del än idag. Den huvudsakliga användningen idag är annars vattenställe för betande djur. Källan är i 

relativt gott skick och tillgängligheten är mycket god precis i anslutning till väg 136. Inventerades av 

SGU 1982. Nitrathalten är mycket hög och överstiger det hälsorelaterade gränsvärdet. 
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Samlad bedömning 
Sevärd källa bl.a. p.g.a. de gamla pumpanordningarna. Då vattnet innehåller en mycket hög halt 

nitrat bör åtgärder för att minska detta vidtas om vattnet ska drickas. 
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5. SVARTKÄLLAN 
 

 

 

 

 

 

Figur B9. Översiktsbild av del av källområde.            Figur B10. Närbild av järnutfällningar i källan. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga    Koordinater X:6272550 Y:1538900 

Socken: Vickleby    Kartblad: 4G 4H 

By/Gård: Lorenspark 

Läge: Vid Stora Frö, norr om Frövägen i jämnhöjd med Hagaparkvägen.  

Akvifertyp och vattenflöde 
Källområde med en stensatt brunn. Källutflöde svårdefinierat, källvattenområde ca 15x15 meter. 

Akvifertypen bedöms som jordkälla med ett starkt vattenflöde.  

Miljön i och vid källan 
Källan är belägen i närheten av en gård och närmiljön består av sumpskog med nedfallna träd och grenar. 

Det är väldigt blött och snårigt. Vad gäller växtligheten är ask och ek de mest förekommande trädslagen. 

Omgivande marker är främst åkermark, små skogspartier och bebyggelse.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källområdet den 8e april 2010. Det fanns mycket järnutfällningar i källan. 

Tabell B5. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +3 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 6,8 Sulfat (mg/l) 129 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 59 

Konduktivitet (mS/m) 86,1 Järn (mg/l) 0,587 

Alkalinitet (mg/l) 348,77   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Idag är användningen okänd. Den inventerades av SGU 1982. För tidigare användning se ”Historia” 

nedan. Området kring källan är en stökig stentippsmiljö med mycket nedfallna träd och grenar.  

Tillgängligheten är god men källan ligger nära en privat gård. Källvattnet innehåller relativt mycket 

sulfat och överskred det tekniska gränsvärdet samt en hög halt järn som överskred både det tekniska 

och estetiska gränsvärdena.   
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Historia 
Svartkälla eller Lorenspark, vilket är gården som ligger vid Svartkälla, således samma namn. Denna 

källa har ett friskt flöde och Mörbylånga kommun har tagit vattenprover för att eventuellt använda 

som vattentäkt, dock innehöll den för mycket järn. Källan är känd sedan vår tideräknings början och 

var då en helig källa tillägnad guden Frö, området runt källan var också ansedd helig. När 

kristendomen kom döptes källan om från Frö till Svartkälla. Svartkälla användes under hela 1800-

talet som hälsokälla och bland många andra kom Ölands historietecknare Abraham Ahlqvist hit för 

att kurera sig (Jönsson 2010). 

Samlad bedömning 
Källa i behov av vård. Den är överväxt och vattenkvalitén är inte så bra. Åtgärder bör vidtas om 

vattnet ska drickas. Källan har en historia som går långt tillbaka i tiden och bör bevaras.
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6. BÅRBYBORG KÄLLA 

 

 

 

 

 

 

Figur B11. Översiktsbild av källan.           Figur B12. Invånarna som dricker av vattnet. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6264318 Y: 1538283 

Socken: Mörbylånga 

By/Gård: Bårby  

Läge: Strax nedanför landborgskanten, ca 2 km SO om Mörbylånga tätort.  

Akvifertyp och vattenflöde 
Källområdet ligger i landborgskantens sluttning. Akvifertypen bedöms som jordkälla. Vattenflödet 

bedöms som medel.   

Miljön i och vid källan 
Källans närmiljö är en inhägnad betesmark för bl.a. får. Omgivningen består annars av 

jordbrukslandskap, främst nedströms källan.  Växtligheten består av lövträd bl.a. björkar.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källdammen den 13e april 2010. 

Tabell B6. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +3 Nitrat (mg/l) 5,4 

pH 7,3 Sulfat (mg/l) 25,4 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 22 

Konduktivitet (mS/m) 58,5 Järn (mg/l) 0,027 

Alkalinitet (mg/l) 300,27   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Källan kan förr ha haft koppling till Bårby borg men det finns inga uppgifter som säkerställer detta. 

Idag fungerar den som vattenställe för betesdjur. Källan är i gott skick och tillgängligheten är god. 

Samlad bedömning 
Sevärd källa som ligger i en tilltalande miljö i närhet till kulturlämningen Bårby Borg. 
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7. ALVERKÄLLAN 
 

 

 

 

 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6255486 Y: 1539257 

Socken: Kastlösa   Kartblad: 4G 1H 

By/Gård: Alvlösa  

Läge: Ett par hundra meter från väg 136 mellan Parteby och Alvlösa.   

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan har ett mycket tydligt utflöde och bildar en källdamm på ca 30x30m. Källan ligger på alvarmark 

och akvifertypen bedöms därmed som bergkälla. Vattenflödet bedöms vara starkt. 

Miljön i och vid källan 
Källan ligger i Parteby naturreservat och är därmed skyddad. Den är belägen på alvarmark med bete 

av kossor. En kalkstensmur finns i anslutning till källan. Omgivningen är mycket öppen med många 

grästuvor. Åkermark finns söder och väster om källan. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs direkt i utflödet den 13e april 2010. Bottnen var väldigt dyig. 

Tabell B7. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +6 Nitrat (mg/l) 64,6 

pH 7,6 Sulfat (mg/l) 51,6 

Färgtal (mg Pt/l) 20 Klorid (mg/l) 8,7 

Konduktivitet (mS/m) 48,1 Järn (mg/l) 0,015 

Alkalinitet (mg/l) 156,31   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Användningen förr är okänd, idag används den som vattenställe för betesdjur. Källan är i gott skick 

och betet håller ner växtligheten runtom källan. Nitrathalten överstiger det hälsorelaterade 

gränsvärdet. Tillgängligheten är god.  

 

Figur B13. Källan med utflödespunkten nere till 

höger, vilket bildar en krater i den dyiga bottnen. 

 

Figur B14. Områdesbild med källan intill mittmuren. 
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Samlad bedömning 
Källan är mycket sevärd. Det tydliga utflödet skapar en krater vilket ser väldigt häftigt ut, krävs dock 

att man försiktigt går en bit på mittmuren för att se det.  Nitrathalten är hög vilket tyder på att källan 

påverkas av omgivande åkermark. Åtgärder bör vidtas om vattnet ska drickas. 
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8. ALVKÄLLAN 
 

 

 

 

 

 

 

Figur B15. Detaljbild av det flödande källvattnet.       Figur B16. Områdesbild med kanaliseringen. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater X:6246144 Y:1537263 

Socken: Södra Möckleby   Kartblad: 3G 9H 

By/Gård: Södra Bruket  

Läge: Nere vid det gamla Alunbruket.  

Typ av källa och vattenflöde 
 Källområde, källsprång i landborgskanten. Bedöms som bergkälla, då läckaget sker från skifferklint. 

Vattenflödet bedöms som starkt. 

Miljön i och vid källan 
Källan ligger i ett kulturreservat och är därmed skyddad. Närmiljön består av en bruks- parkmiljö. 

Kulturmiljön är hävdad och består av ett gammalt bevarat alunbruk med bl.a. brännskorsten. Källan 

är sedan en lång tid tillbaka kanaliserad.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i den kanaliserade fåran den 8e april 2010. Järnutfällningar fanns i källan. 

Tabell B8. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +3 Nitrat (mg/l) 17,2 

pH 8,2 Sulfat (mg/l) 258,2 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 20,7 

Konduktivitet (mS/m) 90  Järn (mg/l) 0,031 

Alkalinitet (mg/l) 223,41   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Källan kanaliserades förr för användning i alunbrukets processer. Idag ingår den som en del i ett 

upplevelseområde. Sulfathalten överstiger det estetiska och hälsomässiga gränsvärdet. 

Tillgängligheten är god. 

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa i ett intressant område med fabriksruinerna av det gamla Alunbruket samt en 

geologisk trädgård. Vattnet är naturligt förorenat och är odrickbart. 
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9. KÄRREKUSA 
 

 

 

 

 

 

Figur B17. Källan med en tydlig kant i berghällen.               Figur B18. Källan ligger i en beteshage och är skyltad. 

Källans belägenhet 

Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X:6237816 Y:1541200 

Socken: Ås 

By/Gård: Kärra 

Läge: I anslutning till byn Kärra. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Akvifertypen bedöms vara bergkälla då vattnet sipprar från en spricka i berghällen. Vattenflödet 

tolkas som medel. 

Miljön i och vid källan 
Källan ligger inom en hage. Omgivande miljö består av betesmark och åkermark.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källan den 8e april 2010. 

Tabell B9. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +5 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,4 Sulfat (mg/l) 14 

Färgtal (mg Pt/l) 70 Klorid (mg/l) 18,9 

Konduktivitet (mS/m) 61,5  Järn (mg/l) 0,042 

Alkalinitet (mg/l) 354,56   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Förr användes källan inom hushåll (Ortnamnsregistret 2010). Idag är den vattenställe för betesdjur. 

Källan är vårdad och skyltad och tillgängligheten är god. 

Historia 
Dokumenterad och omnämnd av Linné som beskrev källan på följande sätt under sin öländska resa 

1741; ”Man förundrar sig, då man ser, hur naturen spelar.  Vi admirera den snäcka, som kallas 

Cunnus marinus (havsblygd) och den stenen som heter Hysterolithus (Livmodersten), emedan bägge 

så accurat avteckna en födslolem till sina utvärtes delar, att ej en bildhuggare den bättre kunde 

imitera; men Kärrekusa är ett långt större under. En källa på flata hälleberget av naturen gjord, med 
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en avlång rima till en famns längd, en alns bredd mitt på, hopdragen på bägge ändar, 1,5 alns djup, 

något convac å sidorne inuti. Under norra sinus (kil) av denna rima (spricka) går mer än en 

famnslängd hål fallande eller sluttande neder åt berget med en håla, i vilken aldrig tryter fuktighet 

och vatten. Mån naturen skulle bättre och accuratare imitera labia valva (vagina), rimam, vaginan? 

Ibland andra antra, som beskrevne äro, mån någon är sällsammare? ” (Kylefors 2009). 

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa. Källan har en intressant historia och är till formen speciell, som Linné beskrev. 
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10. HARKÄLLAN 
 

 

 

 

 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6242541 Y: 1542047 

Socken: Gräsgård 

By/Gård: Kvinnsgröta 

Läge: Utanför Kvinnsgröta by. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan har uppkommit i en stor djup spricka i berget och bedöms därmed som bergkälla. Vattenflödet 

tolkas som medel. En bonde inom området berättade att källan aldrig sinat under någon period. 

Miljön i och vid källan 
Miljön kring källan består av åkermark och betesmark. Källan är försedd med en vattenslang med 

pump för att förse korna med vatten. Det är en del alger i källan. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källan den 13e maj 2010. 

Tabell B10. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +5 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 7,9 Sulfat (mg/l) 14,4 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 6 

Konduktivitet (mS/m) 41,5  Järn (mg/l) 0,041 

Alkalinitet (mg/l) 237,75   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Användning förr är okänd.  Idag förser den betesdjur med vatten. Tillståndet är relativt bra och 

tillgängligheten är okej med tanke på att det finns mindre vägar som leder ända fram till källan. 

Historia 
Lage Nilsson skrev 1931 följande om källan; ” Vattnet i denna källa blir vitt och luktar surt emot 

ruskväder” (Ortnamnsregistret). 

Figur B19. Översiktsbild på källan. Figur B20. Källan och hage i bakgrunden där djuren 

kan pumpa upp vatten från källan. 
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Samlad bedömning 
Källan är sevärd. 
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11. MÖCKELBRUNNEN 
 

 

 

 

 

 

Figur B21. Källan som numera är uppdämd.                 Figur B22. Sank omgivning. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6247174 Y: 1542411 

Socken: Segerstad 

By/Gård: Träby 

Läge: Väster om Träby by. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Bedöms som jord/bergkälla, är dock numera uppdämd och det kan därmed vara en stor infiltration 

av ytvatten.  Flödet bedöms vara medel. 

Miljön i och vid källan 
Belägen på alvarmark med betesdjur. Området är väldigt sankt med mycket vatten. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källdammen den 13e maj 2010. 

Tabell B11. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +8 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,1 Sulfat (mg/l) 4,5 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 4,9 

Konduktivitet (mS/m) 28,7  Järn (mg/l) 0,048 

Alkalinitet (mg/l) 168,21   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Förr användes källan av människan och idag som vattenställe för betesdjur. Tillståndet är gott och 

tillgängligheten är god. 

Historia 
Lage Nilsson inventerade källan 1931 och skrev följande; ”Källa på Alvaret till Träby by. En stor källa i 

en vid sidd. Ligger på byallmänning rakt väster ifrån byn. Tätt ovanför där alvargatan slutar. Solberga 

by i Gräsgård socken har också del i källa” (Ortnamnsregistret 2010). 
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Samlad bedömning 
Sevärd källa som har en historia. Uppdämningen gör att den visar ett exempel på hur man kan 

påverka de naturliga källflödena. 
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12. SEGERSTAD KÄLLA 
 

 

 

 

 

 

Figur B23. Översiktsbild av källan.             Figur B24. Gammal hopfallen stensättning. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6248300 Y: 1545000 

Socken: Segerstad 

By/Gård: Segerstad 

Läge: På Alvaret, väster om vägen och Segerstad kyrka. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan ligger på alvarmark och bedöms vara en bergkälla. Vattenflödet tolkas som svagt och enligt 

närboende sinar källan under mitten av sommaren.  

Miljön i och vid källan 
Alvarmark, nära gårdsmiljö. En gammal stensättning finns vid sidan om källan. Tre kommunala 

borrade brunnar i närheten. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs den 13e april 2010. Järnutfällningar och massa alger i källan. 

Tabell B12. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +5 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 7,5 Sulfat (mg/l) 15,3 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 7,3 

Konduktivitet (mS/m) 40,5  Järn (mg/l) 0,13 

Alkalinitet (mg/l) 226,77   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Källa vars vatten förr brukades. Idag har den ingen känd användning. Källan är i behov av vård och 

har minskat i flöde. Tillgängligheten är god, källan ligger precis i anslutning till östra landsvägen. 

Historia 
Enligt en lokalbo; ”På pappas tid, när han var barn, så var det betydligt högre flöde. Drog 

vattenledning som hade självtryck ner till ladugården. Kommunen har nu tre brunnar i området och 

flödet har minskat. Källan sinar under den varmaste tiden på sommaren.” 
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Samlad bedömning 
Källan är sevärd men i behov av vård.  
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13. KLINTAKÄLLAN 
 

 

 

 

 

 

Figur B25. Gammal brunnsanordning.              Figur B26. Del av källan som går genom alvarmur. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6251659 Y: 1540660 

Socken: Smedby 

By/Gård: Klinta 

Läge: Ett hundratal meter öster om väg 136 i Klinta. 

Typ av källa och vattenflöde 
Källan ligger i ett källområde där det finns sprickor i alvarhällen, den bedöms därmed som bergkälla. 

Den har inget synligt utflöde och vattenflödet bedöms som svagt.  

Miljön i och vid källan 
Källan är belägen inom Klinta naturreservat och är därmed skyddad. Omgivningen består av öppen 

alvarmark och källans närmiljö är relativt sank. Det ser ut som det tidigare funnits någon slags 

brunnsanordning. Kulturmiljö finns i form av många fornlämningar. Det var mycket alger på botten. 

Fiskyngel och fiskar sågs i dammen. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprov togs i källdammen den 13e maj 2010.  

Tabell B13. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +5 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 7,4 Sulfat (mg/l) 6,2 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 3,9 

Konduktivitet (mS/m) 44,4 Järn (mg/l) 0,04 

Alkalinitet (mg/l) 273,13   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Användningen av källan förr är okänd. Idag fungerar den som vattenhål för betesdjuren i reservatet. 

Tillståndet var okej och tillgängligheten var god. 

Samlad bedömning 
Sevärd källa, men mest p.g.a. att omgivningen är trevlig med mycket fornlämningar.  

 



54 

 

14. BORGKÄLLAN  
 

 

 

 

 

 

Figur B27. Källan med de uthuggna bergskanterna.          Figur B28. Ingång till Triberga borg. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6260714 Y: 1546641 

Socken: Hulterstad 

By/Gård: Triberga 

Läge: Inom Triberga borg. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Akvifertypen bedöms vara bergkälla och källans vattenflöde svagt. 

Miljön i och vid källan 
Miljön runtom borgen är alvarmark med bete. Källan är inhägnad. Då källan finns inom murarna av 

gammal fornborg räknas det som kulturmiljö.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källan den 8e april 2010. 

Tabell B14. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) - 2 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,4 Sulfat (mg/l) 7,2 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 3 

Konduktivitet (mS/m) 30,2 Järn (mg/l) 0,027 

Alkalinitet (mg/l) 180,41   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Förr har källan mycket sannolikt används av de som bodde i borgen. Idag är den en del av en 

kulturmiljö. Källans tillstånd är gott och den vårdas och hävdas genom borgen. Tillgängligheten är 

god. 

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa som ligger i en spännande kulturmiljö. 
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15. EBBELUNDA KÄLLA 
 

 

 

 

 

 

Bild B29. Provtagning i Ebbelunda källa.           Figur B30. Detaljbild av källans utflödespunkt. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6266068 Y: 1545886 

Socken: Vickleby 

By/Gård: Ebbelunda  

Läge: På alvarmarken väster om Ebbelunda. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan är en del i ett källområde. Akvifertypen bedöms vara bergkälla och källans vattenflöde tolkas 

som medel. 

Miljön i och vid källan 
Miljön kring källan består av alvarmark med bete.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i källans utflödespunkt den 29e april 2010. Bleke och alger på botten. 

Tabell B15. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +3 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 7,8 Sulfat (mg/l) 3,1 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 3 

Konduktivitet (mS/m) 36 Järn (mg/l) 0,023 

Alkalinitet (mg/l) 222,19   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Källans användning är okänd både förr och idag. Tillståndet är gott men tillgängligheten är mindre 

bra, det finns ingen stig och terrängen är svår. 

Samlad bedömning 
Sevärd källa.  
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16. STENKÄLLAN 
 

 

 

 

 

 

Figur B31. Källans utflödespunkt.              Figur B32. Områdesbild under provtagning. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6267605 Y: 1543792 

Socken: Vickleby 

By/Gård: Resmo 

Läge: Väster om Möckelmossen. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan bedöms vara en bergkälla med ett strömt och tydligt vattenflöde som tolkas som starkt. 

Miljön i och vid källan 
Miljön kring källan består av alvarmark med bete. Det är en del växtlighet såsom tall, en och ris i 

närområdet. Vad gäller kulturmiljö så finns en gammal bosättning precis i anslutning till källan. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs direkt i utflödespunkten den 13e april 2010. 

Tabell B16. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +2 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 7,4 Sulfat (mg/l) 3,8 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 3,2 

Konduktivitet (mS/m) 33,8 Järn (mg/l) 0,018 

Alkalinitet (mg/l) 237,44   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Förr kan källan ha använts för hushåll samt betesdjur. Idag är den främst vattenställe för betesdjur. 

Källan är i gott skick och tillgängligheten är god. 

Historia 
Lage Nilsson skrev 1929 följande om Stenkällan; ”Källa i kalkstensberggrunden, flyter bort genom 

Hålbäcken” (Ortnamnsregistret 2010). 

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa med fornlämningar i närområdet. 
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17. FRÖSSLUNDA KÄLLA 
 

 

 

 

 

Figur B33. Översiktsbild med utflödespunkt.        Figur B34. Detaljbild växtlighet i källan. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6268461 Y: 1548771 

Socken: Stenåsa 

By/Gård: Frösslunda 

Läge: Öster om byn. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Akvifertypen bedöms vara jordkälla och vattenflödet tolkas som svagt.  

Miljön i och vid källan 
Omkringliggande miljö består av åkermark och källans närområde betesmark. Ytterligare källor finns i 

området. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs direkt i utflödet den 29e april 2010. 

Tabell B17. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +4 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 7,7 Sulfat (mg/l) 4,6 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 4,4 

Konduktivitet (mS/m) 38,1 Järn (mg/l) 0,004 

Alkalinitet (mg/l) 227,68   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Idag förser källan betesdjur med vatten. Någon användning förr kan inte påvisas men se historia 

nedan. Källans tillstånd är relativt bra liksom tillgängligheten då den ligger nära byvägen.  

Historia 

Lage Nilsson skrev 1929 om två källor i Frösslunda, Offerkällan och Midsommarkällan, om denna är 

en utav dessa är inte säkert. ”Vid Offerkällan och Midsommarkällan hade sockenungdomen sin 

samlingsplats på midsommarafton. Alla skulle till källan och dricka ur den. På åsen väster om källan 

dansade man. I Offerkällan har det förekommit offring mot sjukdomar och man har plockat upp 

många gamla pengar ur källan” (Ortnamnsregistret 2010). 

Samlad bedömning 
Sevärd källa. 
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18. SANDBYBORG KÄLLA 
 

 

 

 

 

 

Figur B35. Områdesbild med källan i mitten.           Figur B36. Detaljbild med borgen i bakgrunden. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6269834 Y: 1551258 

Socken: Sandby 

By/Gård: S Sandby 

Läge: Nordväst om Sandby borg. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Akvifertypen bedöms vara bergkälla, utflödespunkten kan inte ses och källan bildar en djup 

källdamm. Vattenflödet tolkas som medel. 

Miljön i och vid källan 
Miljön kring källan består av sjömark med bete av bl.a. kor. Den ligger i kulturmiljö med ruinerna av 

Sandby borg precis i anslutning till källan.   

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i dammen den 29e april 2010. 

Tabell B18. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +8 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,4 Sulfat (mg/l) 10,6 

Färgtal (mg Pt/l) 90 Klorid (mg/l) 10,9 

Konduktivitet (mS/m) 33,9 Järn (mg/l) 0,041 

Alkalinitet (mg/l) 178,88   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Förr kan källan ha haft stor betydelse för människorna som hade anknytning till borgen, men det 

finns inga säkra uppgifter om detta. Idag kan betesdjuren släcka sin törst med källans vatten. Källans 

tillstånd är gott och den är naturligt hävdad. Tillgängligheten är god och sten är utlagd för att 

underlätta tillgång till vattnet.  

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa i en spännande kulturmiljö. 
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19. GULDFISKKÄLLAN  
 

 

 

 

 

 

Figur B37. Översiktsbild på källan.              Figur B38. Guldfiskar som lever i källan. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6273355 Y: 1547736 

Socken: Sandby 

By/Gård: N Ekelunda 

Läge: Ligger inom Dröstorps naturreservat i närheten av Prästgropen.  

Akvifertyp och vattenflöde 
Källan är en del i ett källområde och det finns flera utflödespunkter. Akvifertypen bedöms vara 

bergkälla med ett vattenflöde som tolkas som medel. 

Miljön i och vid källan 
Källan är belägen på alvarmark med växlande växtlighet. Den är skyddad då den ligger inom ett 

naturreservat. Kulturmiljö finns i form av ett stort antal fornlämningar i området. För ca 20 år sedan 

planterades guldfiskar i källan och dessa har nu förökat sig och lever gott i källan. De har anpassat sig 

till miljön då många har fått brungrå färg som smälter in i miljön.  

Källans beskaffenhet 
Vattenprover togs i dammen den 13e maj 2010. 

Tabell B19. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +5 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,3 Sulfat (mg/l) 3,7 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 2,4 

Konduktivitet (mS/m) 35,4 Järn (mg/l) 0,018 

Alkalinitet (mg/l) 221,58   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Källans betydelse förr är okänd men med tanke på det stora antalet fornlämningar kan den ha haft 

en betydande funktion för både människor och djur. Idag fungerar den som tillgång till friluftslivet 

och är också med som s.k. ”cach” i den populära leken geocaching (Geocaching 2010). Källan är fin 

och självvårdad. Tillgängligheten är relativt bra men det är en bit att gå inom naturreservatet.  

Samlad bedömning 
Mycket sevärd källa i en väldigt vacker natur med fornlämningar och andra källor i området. 
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20. LAKULLEKÄLLAN 
 

 

 

 

 

 

Figur B39. Översiktsbild av källan och området.              Figur B40. Detaljbild av utflödespunkten. 

Källans belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6278790 Y: 1549594 

Socken: Norra Möckleby 

By/Gård: Bostorp 

Läge: Sydväst om Bostorp. 

Akvifertyp och vattenflöde 
Källans akvifertyp bedöms som jordkälla. Utflödet är tydligt i mitten av den bildade källdammen. 

Vatten kommer även uppströms och rinner ner i källan. Vattenflödet tolkas som medel. 

Miljön i och vid källan 
Källan ligger i sankmark med en stor mängd stenar och block. Det är mycket grästuvor och 

växtligheten utgörs främst av enar och björkar. Botten är dyig och det är mycket växter och alger i 

källan. 

Källans beskaffenhet 
Vattenprov togs vid utflödespunkten med hjälp av en förlängningsstång den 12e maj 2010.  

Tabell B20. Tabell över källans vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +4 Nitrat (mg/l) 21,9 

pH 7,5 Sulfat (mg/l) 26,9 

Färgtal (mg Pt/l) 10 Klorid (mg/l) 16,8 

Konduktivitet (mS/m) 60,9 Järn (mg/l) 0,032 

Alkalinitet (mg/l) 304,24   

Källans användning, tillstånd och tillgänglighet 
Källans användning förr är okänd. Idag fungerar den som vattenställe för betesdjur. Tillståndet är inte 

så bra, det är väldigt mycket alger och den skulle behöva vårdas. Tillgängligheten är inte heller 

speciellt bra, det är mycket små vägar och sedan en bit att gå. Krävs GPS för att hitta den. 

Samlad bedömning 
Källan är sevärd för källintresserade men i behov av vård. 
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21. TRIBERGA MOSSE 
 

 

 

 

 

 

Figur B41. Triberga mosse.             Figur B42. Provtagning av vattnet. 

Belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X:6260648 Y:1547428 

Socken: Hulterstad 

By/Gård: Triberga 

Storlek  
Triberga mosse är långsmal , ca 1,3 kilometer lång med varierande bredd från ca 30 meter upp till 

250 meter. 

Miljön vid mossen 
Miljön kring våtmarken består av alvarmark och bostäder. Den ligger precis intill den östra 

landsvägen 

Vattnets beskaffenhet 
Vattenprover togs vid kanten av våtmarken den 13e april 2010. 

Tabell B21. Tabell över våtmarkens vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +7 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,1 Sulfat (mg/l) 7,5 

Färgtal (mg Pt/l) 30 Klorid (mg/l) 4,5 

Konduktivitet (mS/m) 29,6 Järn (mg/l) 0,023 

Alkalinitet (mg/l) 172,78   

Tillstånd och tillgänglighet 
Tillståndet är gott och tillgängligheten är god. 
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22. MÖCKELMOSSEN NORRA 
 

 

 

 

 

 

Figur B43. Möckelmossens norra del.               Figur B44. Områdesbild. 

Belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6267643 Y: 1544467 

Socken: Vickleby 

By/Gård: Resmo  

Storlek  
Möckelmossen är ca 1,3 kilometer lång och 250 meter bred. 

Miljön i omgivningen 
Miljön kring våtmarken består av alvarmark med bete. Det finns fornlämningar i området. Rikt 

fågelliv. 

Vattnets beskaffenhet 
Vattenprover togs den 13e april 2010. 

Tabell B22. Tabell över våtmarkens vattenegenskaper. 

Temperatur (°C) +8 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8,1 Sulfat (mg/l) 2,9 

Färgtal (mg Pt/l) 20 Klorid (mg/l) 3,1 

Konduktivitet (mS/m) 29,7 Järn (mg/l) 0,027 

Alkalinitet (mg/l) 180,71   

Tillstånd och tillgänglighet 
Tillståndet är gott och tillgängligheten mycket god. 
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23. MÖCKELMOSSEN SÖDRA 
 

 

 

 

 

 

Figur B45. Områdesbild.             Figur B46. Provtagning av vattnet 

Belägenhet 
Kommun: Mörbylånga   Koordinater  X: 6267144 Y: 1544535 

Socken: Vickleby 

By/Gård: Resmo  

Vattnets beskaffenhet 
Vattenprover togs den 13e april 2010. 

Tabell B23. Tabell över våtmarkens vattenegenskpaer. 

Temperatur (°C) +9,5 Nitrat (mg/l) 1,25 

pH 8 Sulfat (mg/l) 2,7 

Färgtal (mg Pt/l) 20 Klorid (mg/l) 3,2 

Konduktivitet (mS/m) 33,4 Järn (mg/l) 0,029 

Alkalinitet (mg/l) 207,25   

Tillstånd och tillgänglighet 
Tillståndet är gott och tillgängligheten är mycket god. 
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Bilaga C Tidigare dokumenterade källor 
Tabell C1. Tabell över de tidigare dokumenterade källorna som hittades under förarbetet men inte besöktes. 

Namn Kommun Socken Gård/by K.blad Koordinater Information och källförteckning 

Sankta Birgitte källa Borgholm Bredsätra Sikvarpsudd - - Bland den bästa, uppmurad med tegelsten, mycket avhållande (Hallgren 2006).  

Svartvikskälla Borgholm Böda - - - Mineralvattenkälla, inventerad av G.L. 1961 (Ortnamnsregistret 2010). Uppfanns 

kring mitten av 1760-talet, mycket begagnad (Tunelds 1832). 

Hunderumskällan Borgholm Böda Hunderum - - Kallas även Hunnerums källan. Hälsokälla, uppfanns 1763 av prosten Fageroth 

och invigdes 15 juni 1766 (Tunelds 1832). 

Djupvik källa Borgholm Föra Djupvik - - Föra hembygdsförening. 

Gel källa Borgholm Föra Gel - - Föra hembygdsförening. 

Grönvik källa Borgholm Föra Grönvik - - Föra hembygdsförening. 

Östra Greda källa Borgholm Föra Östra Greda - - Föra hembygdsförening. 

Krassekärrs källa Borgholm Gärdslösa Störlinge - - Mineralvattenkälla vid ruinerna av ett gillehus i närheten av kyrkan (Tunelds 

1832). Inventerad av G.L. 1961 (Ortnamnsregistret 2010).   

Kok gryta Borgholm Gärdslösa Ö Sörby - - Hälsovatten! Inventerad av L. Nilsson 1932 (Ortnamnsregistret 2010). 

Kungskällan Borgholm Högby Löttorp - - Vid Sankt Ottos kapell, inventerad 1873 (Ortnamnsregistret 2010). 

Lundtorpskällan Borgholm Högsrum - - - Mineralvattenkälla vid Högsrum, inventerad av G.L. 1961 (Ortnamnsregistret 

2010).  

Källorna Borgholm Högsrum - - - Vattenkälla vid Berget, inventerad av L. Nilsson 1934 (Ortnamnsregistret 2010). 

Lundkällan Borgholm Högsrum Karum 4H 8A - Källa i Karummarkerna, förr var det mycket skog här, inventerad av L Nilsson 

1934 och 1957 av S.P.C. (Ortnamnsregistret 2010). 

Rälla källa Borgholm Högsrum Rälla - X: 6293000 

Y: 1545500 

Utsträckt källhorisont, inventerad av SGU 1982 (SGU 2010c). 

Sankt Elovs källa Borgholm Köping Köpingsvik - - Uppt. Av Ölandsbladets redaktion. Ligger ”vid berget” på klintkanten 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Kristkällan Borgholm Köping Köpingsvik - - Inventerad av L. Nilsson 1932 (Ortnamnsregistret 2010). 

Offerkällan 1 Borgholm Köping Källa - - Inventerad 1957 av I.O. (Ortnamnsregistret 2010). 

Långlötskälla Borgholm Långlöt Långlöt - - Vid kyrkan i Långlöt, surbrunn på kyrkogården. Långlöts hälsokälla verkar inte 

blivit vare sig långlivad som brunn eller särskilt lönsam. Tidigare gått stentrappa 

ner till den. Källan är numera ändrad till brunn med handpump (Hallgren 2006). 

Inventerad 1961 av G.L. (Ortnamnsregistret 2010). 

Hjortkällan Borgholm Persnäs Hörlösa - - Upptäckt hos Karl Nilsson, Hörlösa 29 april. Ligger troligtvis i Persnäs socken. Det 
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har brukat gå hjortar hit och dricka. Inventerad av L. Nilsson 1935 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Abrahamskälla Borgholm Runsten S Runsten - - Upptagen 1815 (Tundels 1832). På byplan Ö om vägen. Hälsobrunn, förr rätt så 

besökt; iordningställd av prosten i Runsten Abraham Ahlqvist. Även kallad Källan, 

den är fyrkantig och inte så djup, med kalkflisväggar. Området runt källan heter 

Källplanen, en vägbit ner till källan; Källgatan. Inventerad av L. Nilsson 1932 

(Ortnamnsregistret 2010).  Källan är numera överbyggd av ett skjul men verkar i 

övrigt sorgligt bortglömd som den är bakom en lada. Endast stora spindlar verkar 

känna till den (Hallgren 2006). 

Fula källa Borgholm Runsten S Runsten - - Vid västra vägen i en kant av mossen. Efter dikning nu oftast nästan torr. Har sur 

lukt före regnväder. Namnet kommer av dess karaktäristiska lukt. Inventerad av 

L. Nilsson 1932 (Ortnamnsregistret 2010). 

Smålands brunn Borgholm Runsten Spjutterum - - Källa i tallskogen V om Spjutterum, där gatan går åt bystad. Idyll! Inventerad av L. 

Nilsson 1932 (Ortnamnsregistret 2010). 

S Åkerby hyltas källa Borgholm Runsten Åkerby hylta - X:6286030 

Y: 1550350 

1 km söder om Åkerby hylta. Inventerad av SGU 1982 (SGU 2010c).  

N Åkerby hyltas 

källa 

Borgholm Runsten Åkerby hylta - X: 6287160 

Y: 1550620 

NO Åkerby hylta. Inventerad av SGU 1982 (SGU 2010c).  

Johannesberg källa Borgholm Räpplinge Johannesberg - X: 6303240 

Y: 1551370 

Kraftigt uppsprång i kalkstensberggrunden. V om Johannesberg. Inventerad av 

SGU 1982 (SGU 2010c). 

Eketorp borgs källa Mörbylånga Gräsgård Eketorp - - Källan är belägen i den Ö kanten av den restaurerade fornborgen. Källan liksom 

våtmarken öster om borgen var sannolikt av fundamental betydelse för valet av 

plats när fornborgen etablerades och sedan under flera orostider nyttjades som 

tillfällig boplats samt för handel (Kylefors 2009). 

Palm källa Mörbylånga Algutsrum Borg - - Källan är belägen i NO Borg, inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 

2010). 

Glömminge källa Mörbylånga Glömminge - - - Mineralvattenkälla, inteventerad av G.L. 1961 (Ortnamnsregistret 2010). 

Aledal källa Mörbylånga Glömminge Aledal - X: 6285930 

Y: 1543420 

SÖ om Aledal. Inventerad av SGU 1982 (SGU 2010c). 

Röhälla källa Mörbylånga Glömminge Röhälla - X: 6287200 Inventerad av SGU 1982 (SGU 2010c). 
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Y: 1542800 

Åskällan Mörbylånga Gräsgård Eketorp 3G 8I - Vattenkälla på byplan i Eketorp, söderut ifrån byn, inventerad av L. Nilsson 1931, 

K.N. 1958 och E.R-L. 1977 (Ortnamnsregistret 2010). 

Kalvgatsbrunn Mörbylånga Gräsgård Kvinnsgröta - - Källa på byallmänningen Kalvgatan, i Kvinngröta by. Utmärkt källa som inte ens 

under de torraste somrar har sinat, inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Hällkar 1 Mörbylånga Gräsgård Löt - - Källa på Löt alvar. Samma utseende och beskaffenhet som Hällkar i Sebberneby. 

Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Kargårdsbrunnen Mörbylånga Gräsgård Solberga - - Källa på byallmänningen. På norra sidan om vägen ifrån Solberga till Stationen. 

Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Dankhålan Mörbylånga Gårdby Ullevi - - Källa i Danket, en allmänning SV om byn. Inventerad av L. Nilsson 1930 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Bastbrunn Mörbylånga Gårdby Ålebäck/Ullevi - - Källa-vattenställe. Det huvudsakliga vattenstället för utmarkskräken. Ligger på 

utmarken till Övra Ålebäck, precis på gränsen till Ullevi. ”Närom till Hösberget”. 

Inventerad av L. Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010). 

Bassekällan Mörbylånga Gårdby Lenstad 4G 5J - Inventerad av  E.R-L. 1978 (Ortnamnsregistret 2010).    

Valtes-kärr källan Mörbylånga Hulterstad Alby - - Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). Källa vid Valtes-kärr på 

Alby alvar enligt Urban på Hulterstad Hembygdsförening (2010). 

Stora källa Mörbylånga Hulterstad  Gösslunda - - Allmänt vattenställe SV om byn. ”Enligt berättelse av Anders Petter Pettersson, 

Gösslunda; f. 1862, sär man att man här har offrat till en jaktgudinna, Göta. Efter 

denna skulle byn ha sitt namn. Pettersson hade denna tradition från sin far. Enligt 

tradition offerkälla; fornfynd har anträffats”. Inventerad av L. Nilsson 1929 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Lilla källa Mörbylånga Hulterstad Gösslunda - - Allmänt vattenställe på allmänning V om Gösslunda. Denna källa ligger på samma 

gata som Stora källa. Inventerad av L. Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010). 

Smörkällan Mörbylånga Hulterstad Skärlöv - - Källa i Skärlöv, är utsatt på bykartan med blyertsanteckning ”Smörkällan”. 

Inventerad av L. Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010).  

Borgkällan 2 Mörbylånga Hulterstad Triberga - - Källa på Triberga alvar, SO Triberga Borg. Inventerad av L. Nilsson 1929 

(Ortnamnsregistret 2010). Enligt Urban på Hulterstad Hembygdsförening (2010)  

är källan fortfarande igång och är idag vattenkälla till djur. 
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Torsbokällan Mörbylånga Hulterstad Triberga 4G 1I - Penåsa. Inventerad av KN. 1958 och E.R-L 1977 (Ortnamnsregistret 2010). Enligt 

Urban på Hulterstad hembygdsförening (2010) är detta en alvarkälla vid 

mittmuren på alvaret. Den är igång och är idag vattenkälla till djur. 

Kelvik Mörbylånga Kastlösa Bjärby - - ”Källa i marken till Bjärby by. En utmärkt källa som aldrig sinar ut. Ligger i 

marken, strax nerom inägorna till nr 7. Botten är äjvig, kreatur har ofta satt fast 

sig i källan”. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010).  

Farbror källa Mörbylånga Kastlösa Bjärby - - ”Gammal källa som nu är utdikad, på Leran till Elis Nilssons gård. I Farbror källa, 

som inte låg så långt ifrån byn, var det särskilt bra vatten. Det var förträffligt att 

koka ärter i, och många jick dit och hämtade vatten. En gång – det är länge sedan 

– var en piga i Bjärby vid Farbror källa efter vatten. Hon tyckte att hela källan var 

full av hyvelspån. Hon skrapade undan hyvelspånen, för hon var rädd att hon 

skulle få förtret, om hon inte kom hem med rent vatten. Men några spånor kom 

det i alla fall inte med i spannet. Hon kom hem med vattnet, och då låg det 

blanka silverskedar i det istället för hyvelspånen. Då jick hon tillbaka och skulle ta 

opp fler, men när hon kom till källan ijän, var de väck ”. Inventerad av L. Nilsson 

1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Långlundskällan Mörbylånga Kastlösa Bredinge - - Källa på Alvaret vid Långlundsbacken. Inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Olle källa Mörbylånga Kastlösa Bring 

(Bredinge) 

- - ”Vattenkälla nära landsvägen på Alvaret till Norra Bring. Förr var här en källa nu 

är här brunn och vattenho, och man hämtar vatten åt alvarkräken här.” 

Bring=Bredinge. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Stenkälla 1 Mörbylånga Kastlösa Kärr Le - - ”Jämför Stockkälla! Finns ofta ett dricksglas där man dricker då man är i 

beteslandet.” Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Stockkälla Mörbylånga Kastlösa Kärr Le - - ”Stenkälla och Stockkälla var två källor vid Kärr Le där folk drack brunn. Stället är 

nu något utdikat.” Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Labrunn Mörbylånga Kastlösa Lunda - - ”Ett stort och djupt kärr som det är en brunn vid. Den är grävd omkring 1923. 

Vattenställe nu och sedan gammalt. Hästar och kor har gått ner sej i Labrunn. 

Man tar is till Mejeriet där. Skridskois!”. Inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Prästkällan 1  Mörbylånga Kastlösa Prästgården - - Källa på Prästgårdens ägor. En stensatt brunn med två kantställda flisor tätt intill 



68 

 

Prästgårdens hus. Mycket god källa. Inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010).  

Bergkällan Mörbylånga Kastlösa Rösslösa - - Källan ligger ovanför Rösslösa by på bergkanten, (Berget-landborgen), jämför 

Rösslösa berget. Mycket god källa, inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Kohagskällan Mörbylånga Kastlösa Stora Dalby - - Vattenkälla i och utanför kohagen på Alvaret i Stora Dalby by. Inventerad av L. 

Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Tingskälla Mörbylånga Kastlösa Tingstad - - I trakten av Stora Dalby är en tingstad och därtill den s.k. Tingskällan (Tunelds 

1832).  Källa på alvaret vid Tingstad flisor, även kallad Tingstadskällan. Inventerad 

av L. Nilsson 1931 och M.F 1965 (Ortnamnsregistret 2010). 

Sankt Lars källa Mörbylånga Mörbylånga Mörbylånga - - Ligger N om sjömärket, Inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 2010).  

Bårby källa Mörbylånga Mörbylånga S Bårby 4G 2I - Inventerad 1958 av K.N och 1977 av E.R-L (Ortnamnsregistret 2010).  

Lund källa Mörbylånga Resmo Gynge - - ”Källa på Gynge alvar, i NV kanten på Stora Tjockstenarna. Någon lund eller några 

träd överhuvudtaget finns det inte på långt håll”, inventerad av L. Nilsson 1930 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Klyven-Hall källa Mörbylånga Resmo Klyven Hall - - Källa på alvaret vid Klyven Hall, inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 

2010). 

Resmo källa Mörbylånga Resmo Resmo - X: 6268400 

Y: 1538800 

Resmo källa nära byen och kyrkan är den största och skönaste av källorna på 

Öland (Tunelds 1832). Har starkt svall. Skall ha hotat att svämma över trakten. 

”Täppt med fjäderkläder”. Begagnad till offerkälla, inventerad av L. Nilsson 1930 

(Ortnamnsregistret 2010) Även inventerad av SGU 1982 (SGU 2010c). 

Lundkälla Mörbylånga Resmo Resmo 4G 3I - Inventerad av K.N. 1958 och E.R-L. 1977 (Ortnamnsregistret 2010). 

Rosenkällan/Sten 

källa 

Mörbylånga Resmo Resmo - - Källa på utalvaret, den ligger där linjerna mellan Resmo och Sandby; Stenåsa och 

Vickleby kyrkor korsar varandra. Kallas Rosenkällan eftersom det är gott om 

rosentornsbuskar på Alvaret runt omkring källan. Även känd som Stenkällan. 

Inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 2010). 

Sjukällorna Mörbylånga Sandby Ekelunda - - Ligger i närheten av Guldfiskkällan och Tornrörskällan, alvarkälla liknande dem. 

Källorna har tidigare kallats både Skjutkällorna och Sjudkällorna (Johansson 

2004). Det är ett flertal källutflöden beroende på årstid varierar antalet (Kylefors 

2009, Bengtsson 2009). 
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Tornrörskällan Mörbylånga Sandby  N Ekelunda - - I närheten av Prästgropen i Dröstorps naturreservat. Hög vattenföring. Ligger 

jämte fornlämningen Tornrör (Knutsson m.fl. 2006). 

Sjåkkälla Mörbylånga Sandby Sandby - - Källa nere vid sjön, i marken, i N Sandby. En utmärkt källa. Inventerad av L. 

Nilsson 1924 (Ortnamnsregistret 2010). 

Torörkällan Mörbylånga Sandby Torör - - Källa vid Torör, på fyllnadsutmarken till Nedre Ålebäck. Sipprar fram ur 

alvarhällen. Inventerad av L. Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010). 

Enkatskällan Mörbylånga Segerstad Mellby - - Källa på alvaret till Mellby by, ligger vid ”Enkaten – en stor kate (kat=stenpall), 

som de ha staplat upp utmed vägen. ”De ha väll fårvaktra gjort så de skull ha litt 

lä”. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Tokkullskällan Mörbylånga Segerstad Mellby - - Vattenkälla på alvaret till Mellby by, V om byn vid Tokkullen (höga horvor). 

Vattenställe för alvarkräken. ”de´ växer en hoper tok (potentilla fruticosa) i kring, 

å så kaller de den fo de´” Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Källan 3 Mörbylånga Segerstad Mellby - - Vattenställe på en plan vid Mellby Malm, inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Prästkällan 2 Mörbylånga Segerstad Prästgården - - Källa på Prästgårdens alvar, rakt V om Prästgården, vid den östra ändan på 

Kyrkåsen. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Källan 2 Mörbylånga Segerstad Seby - - Vattenställe norr i Seby by, nedanför Landsvägen. Brunn med brunnvipp och 

vattenho. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Surbrunn Mörbylånga Segerstad  Segerstad - - Allmänt vattenställe vid Segerstad by. Grävd och murad brunn, samt en stor 

öppen källa. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Vibrunn/Vibrunnen Mörbylånga Segerstad Segerstad 4G 0J - Vattenställe på byallmänning i övre Segerstad (på Skarporna), med nr 150 på 

bykartan. Gammalt vattenställe med en alldeles ovanligt stark ådra. Inventerad 

av L. Nilsson 1921 och E.R-L. 1977 (Ortnamnsregistret 2010). 

Källsten Mörbylånga Segerstad Träby - - Källa och vattenställe långt västerut på alvaret i Träby by. ”Där fåglarna håller 

till”. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Hålbrunn Mörbylånga Smedby Klinta - - Källa på alvaret, gemensam för Möckleby, Gettlinge och Årsvik byar. Inventerad 

av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Storåskällan Mörbylånga Smedby Klinta 4G 0I - Inventerad av KN. 1958 och E.R. 1977 (Ortnamnsregistret 2010). 

Midsommarkällan Mörbylånga Stenåsa Frösslunda - - Källa i marken, V om Offerkällan (2).” Vid Midsommarkällan hade 

sockenungdomen sin samlingsplats på midsommarafton. Alla skulle till källan och 
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dricka ur den. Min medlare Ville Villsson Brunnby, född 1859, har själv vatt med 

om detta. På åsen V om källan dansade man. Midsommarfirande av 

sockenungdomar”. Inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 2010). 

Offerkällan 2 Mörbylånga Stenåsa Frösslunda - - ”Källa i Frösslunda bys utmark. Ligger ungefär mitt i marken, Ö om 

Midsommarkällan. Offring mot sjukdomar har här förekommit. Man har plockat 

opp många gamla pengar ur källan”. Inventerad av L. Nilsson 1929 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Källerplanen Mörbylånga Stenåsa Frösslunda - - Byallmänning med vattenställe Ö om byn. En utmärkt vattenkälla – ”de finns 

ingen butten te dän”. Inventerad av L. Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010). 

Rörkällan Mörbylånga Stenåsa S Kvinnby - - Vattenrik källa som flyter fram ur hällen ett par 100 meter Ö om Rörbacken på 

Södra Kvinnby Alvar. Inventerad av L. Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Källplanen Mörbylånga Stenåsa Stenåsa - - ”Källan mitt i källplanen har murade stenkanter; är avlång till formen – 8 å 5 

meter”, inventerad av L. Nilsson 1929 (Ortnamnsregistret 2010). 

Källan 1 Mörbylånga Södra 

Möckleby 

Kullen - - En god vattenkälla som sällan sinar. Ligger på Alvaret till fru Johanssons gård, vid 

gränsen till Norrgården; tätt V Långkärr. Kullen= Pilekulla. Inventerad av L. 

Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Hulk 2 Mörbylånga Torslunda Björnhovda - - Vattenplan i Björnhovda – där Torslunda-Algutsrum mejeri är byggt, vid vägen 

nedanför landborgen. Stället har starkt svall. Begagnas inte nu längre till 

vattenplan. Inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 2010). 

Sjung källa Mörbylånga Torslunda Kåtorp - - Källa på Otto Johanssons gård, ligger nära vägen mellan Kåtorp och Lenstad byar, 

på en äng som ”de kallo fo Håpen”. En utmärkt källa som förr begagnats som 

vattenställe, vid behov av mer än en by. Källan har iskallt vatten, som rinner både 

sommar å vinter. Den har haft stor praktisk betydelse. Är dessutom välkänd p.g.a. 

de underbara händelser som är förknippade med den.  

”En gång skar älven opp. Det blev en ryslig översvämning som hotade att dränka 

hela näjden. Man hade ett styvt å farligt arbete innan man fick täppa 

vattenflödet”. Inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 2010). 

Hulk 1 Mörbylånga Torslunda Lenstad - - Utmärkt källa med starkt svall. Håller sig öppen även i de kallaste vintrar. Här 

vattnar man kräken – sommar som vinter- när man har dåligt med vatten i 

brunnarna. Sägnen cirkulerar att vattnet i Hulk har brutit sej igenom, å har hotat 
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att svämma över byn. På byallmänning i norra kanten av Lenstad by, vid bygatan. 

Inventerad av L. Nilsson 1930 (Ortnamnsregistret 2010). 

Källplan Mörbylånga Ventlinge Kristinelund/

Mörbylilla 

- - Byplan med källa vid Kristinelund i Mörbylilla. Inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Hällkar 3 Mörbylånga Ventlinge Lindby - - Kärr och källa på byallmänning, tätt S om Lindby. Detta Hällkar i Lindby är ungefär 

likadant som Hällkar i Sebberneby. Det ligger på en särledes central plats, just vid 

vägen (gamla vägen) söderifrån till byn. Källan torkas så gott som ut ibland. Ett 

kärr samlar sig här vid regntillfällen. Den är någon meter djup. Inventerad av L. 

Nilsson 1931 (Ortnamnsregistret 2010). 

Möckelbrunn 2 Mörbylånga Ventlinge Lunda - - Viktigt vattenställe! Gatan till källan heter Möckelbrunngatan. Finns en källa i 

Segerstad socken med samma namn. Inventerad av L. Nilsson 1931 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Hällkar 2 Mörbylånga Ventlinge  Sebberneby 4G 8I - Är med på karta över Sebbernebyägor från 1811. Källa på alvaret, byallmänning N 

om byn vid ektorpsvägen (vägen till Ektorp). Bruten som en bassäng i alvarhällen. 

Utmärkt god och viktig källa! Inventerad av L. Nilsson 1931 och 1977 av E.R-L 

(Ortnamnsregistret 2010). 

Karlevi 

naturreservats källa 

Mörbylånga Vickleby Karlevi - - Källa inom Naturreservaten Karlevi norra alvar och Karlevi södra alvar. Ca 100 

meter söder om Karlevi stenkvarn på östra sidan av vägen (Länsstyrelsen 2010a).  

Gammelrudskällan Mörbylånga Vickleby Stora Frö - - Vid gammelrudorna (Ortnamnsregistret 2010) 

Vickleby 

Naturreservats källa 

Mörbylånga Vickleby Vickleby - - Källa inom Vickleby Stora och Lilla alvar naturreservat. Öster om Vickleby kyrka 

längs väg 136 (Länsstyrelsen 2010b). 

Dammkällan Mörbylånga Ålebäck/ 

Sandby 

Dammbro - - I Sandby märktes Dammkällan som aldrig varit uttorkad (Tunelds 1832) Kallades 

även hampasänkan då man blötte hampa i denna källa, inventerad av L. Nilsson 

1929 (Ortnamnsregistret 2010). 

Rosendal Mörbylånga Ås Ottenby - - Källa på S udden vid Ottenby (Ortnamnsregistret 2010). 

Rosenkinds källa Mörbylånga Ås Ottenby 3G 6H - Vid kyrkohamn, nu obrukbar är Rosenkinds murade källa, som ej har aflopp 

(Tunelds 1832). Inventerad 1977 av E.R-L. (Ortnamnsregistret 2010). 
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