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landets stora sjöar – Vänern, Vättern och Mälaren – är viktiga ur flera perspektiv.

De försörjer ett stort antal människor med dricksvatten, de är betydelsefulla för

näringslivet och inte minst friluftslivet. Hit söker sig människor för att koppla av – lyss-

na till fåglarnas sång, fiska eller kanske segla. Därför är det viktigt att ha kontroll på

miljötillståndet i dessa sjöar, ett arbete som engagerar många, t.ex. de olika vattenvårds-

förbunden.

sötvatten 2002 handlar bland annat om hur miljöövervakningen i de stora

sjöarna sköts, om sjöfågelbestånden kring Vänern och Mälarens vattenfärg. Rapporten

tar också upp olika metoder för övervakning av miljötillståndet som prövats i bland

annat Vänern och Vättern. Du som ytterligare vill fördjupa dina kunskaper om dessa

sjöar kan läsa ambios temanummer om de stora sjöarna, volym 30 nummer 8 som kom

ut kring årsskiftet.

annat som vi behandlar i detta nummer är bedömningsgrunder för när kalk-

ning av sjöar kan upphöra, kiselalger som miljöövervakare och den ekologiska statusen

hos sötvattenlevande fiskar.

liksom tidigare år är artiklarna ”miljömålsstämplade” enligt riksdagens femton

nationella miljömål, för att visa att miljömålen ständigt finns med i miljöarbetet. Det

gör också arbetet med att införa EU:s ramdirektiv för ”god ekologisk status i sjöar och

vattendrag”, och hur detta arbete kan se ut beskrivs bland annat i den avslutande arti-

keln om fisk.

stort tack till alla artikelförfattare för deras bidrag till denna årsskrift.

Håkan Marklund Maria Lewander
Programansvarig vid Naturvårdsverket Redaktör

Förord



Miljöövervakning av 
Vänern, Vättern 
och Mälaren

De tre stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren

har av riksdagen utsetts till sjöar av riksintresse

med hänsyn till bl.a. yrkesfiske, totalförsvar, natur-

och kulturvärden, turism och friluftsliv. Sjöarna är också

betydelsefulla för fritidsfiske, vattenkraft, sjöfart, som

vattentäkter och som recipienter för de omkringliggande

städernas och industriernas avlopp. De är alltså värdefulla

ur många perspektiv.

Vänern, Vättern och Mälarens enorma vattenmängd

utgör tillsammans drygt 60 procent av landets totala

sjövolym och ytan motsvarar 20 procent av landets totala

sjöyta. Sjöarna försörjer dagligen omkring 2,5 miljoner

människor med dricksvatten. Tillsammans hyser de 44

arter av de totalt 53 sötvattensarter som finns i landet.

Likartad Miljöhistoria
Vänern, Vättern och Mälaren har en likartad miljöhistoria.

Vattenkraftverk byggdes tidigt i de angränsande vatten-

dragen. Tyvärr orsakade kraftverksdammar och reglering-

ar att många fiskstammar slogs ut. Vättern reglerades

redan 1928 och Vänern 1935.

Sedan början av 1900-talet har sjöarna varit utsatta för

avloppsutsläpp från industrier och städer vilket innebar en

kraftig negativ miljöpåverkan i mitten av 1900-talet.

Sjöarnas relativt snabba återhämtning beror till stor del på

den miljöskyddslag som instiftades 1969. Myndigheterna

och industrin fick en ökad miljömedvetenhet. Statsbidrag

gavs till miljöåtgärder och ny teknik utvecklades. Dess-

utom förbjöds kvicksilver.

Under 1970-talet förbättrades städernas avloppshante-

ring. Inom industrin genomfördes omfattande utbyggna-

der av avloppsreningen och tillverkningsprocesserna blev

mer miljövänliga. Under de senaste decennierna har stora

ansträngningar gjorts för att minska miljöpåverkan och

för att följa upp tillståndet genom omfattande undersök-

ningar.

Sjöarna mår bättre
Efter alla åtgärder blev sjöarnas tillstånd så småningom

bättre. De stora utsläppen av fibrer och avloppsvatten

minskade. Algblomningarna i Mälaren blev mindre och

bottenvattnet mer syrerikt, även om besvärande algblom-

ningar fortfarande förekommer periodvis.

Fosforhalterna minskade i de tre sjöarna och siktdju-

Vänern, Vättern och Mälaren är landets största sjöar och mycket

betydelsefulla för både näringsliv och friluftsliv. Sjöarna är också

en viktig vattenresurs. Därför är deras miljötillstånd viktigt att

övervaka. I följande artikel beskrivs hur miljöövervakningen av

Vänern, Vättern och Mälaren utförs.

✒ Måns Lindell
Agneta Christensen
Lars Edenman
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Levande sjöar och vattendrag
Ingen övergödning
Giftfri miljö
Bara naturlig försurning
Begränsad klimatpåverkan

Vy över Vättern.



pet ökade. Halten av organiskt material i Vänern minska-

de drastiskt (figur 1) och kvicksilverutsläppen har i dag

upphört. Trots att halterna av miljögifter i fisk har

minskat, exempelvis kvicksilver, DDT och PCB, är gift-

halterna fortfarande förhöjda i Vättern och Vänern (figur

2) och fetare fisk har kostrekommendationer.

Nationellt delprogram
Miljöövervakning av de ”Stora Sjöarna” sker idag genom

det nationella delprogrammet ”Stora Sjöar” som samord-

nas av vattenvårdsförbunden för respektive sjö och Natur-

vårdsverket (fakta 3). Miljöövervakningsprogrammen

finansieras i huvudsak av vattenvårdsförbunden, Natur-

vårdsverket och Fiskeriverket. Dessutom kommer extern

finansiering till i form av forskningsprojekt m.m. som

ökar kunskapen om miljötillståndet. Den delade finansie-

ringen visar på en stor samverkan mellan olika aktörer och

är helt i linje med regeringens tankar om att all miljööver-

vakning på olika nivåer ska samordnas i ett enhetligt

system (Prop. 1990/91:90).

Miljöövervakningen sedan 1960-talet
Sjöarna har sedan mitten av 1960-talet varit föremål för

omfattande provtagningsverksamhet inom Naturvårds-

verkets ”Program för övervakning av Miljö-

Kvalitet”(PMK). De kontinuerliga undersökningarna

startade i Mälaren år 1965, i Vättern år 1971 och i Vänern år

1973.

Till och med år 1995 hade Naturvårdsverket ansvaret

för de övergripande undersökningarna i sjöarna. Under

åren 1996–1999 tillfördes sjöarna regional miljöövervak-

ning dvs. länsstyrelserna ansvarade för programmet.
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FAKTA 1

Nationell miljöövervakning i 
Vänern, Vättern och Mälaren 
Syftet med programmet för samordnad nationell miljöövervak-
ning i Vänern, Vättern och Mälaren är:

• att beskriva kemiska och biologiska tillstånd och utveckling,
bedöma hotbilder och följa upp miljömål och miljöförbätt-
rande åtgärder.

• att ge underlag för nationella och regionala miljöanalyser,
miljökvalitetsnormer, framtagande av miljömål och beslut
om åtgärder, underlag för regional och lokal planering,
miljökonsekvensbedömningar och vattenvårdsprogram.

• att i samverkan med andra program ge underlag för beräk-
ningar av ämnestillförsel från olika källor samt för upprät-
tande av materialbalanser för beskrivningar av olika ämnens
omsättning.

• att vara referens för regionalt och lokalt miljövårdsarbete
samt stödja samordning och gemensam kvalitetssäkring av
olika övervakningsinsatser.

• att informera och öka kunskapen hos allmänheten och övri-
ga intressenter om sjöarnas tillstånd.

Halten av organiskt material i Vänern
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Figur 1. Figuren visar effekten av 1970-talets omfattande förbättring
av avloppsreningen hos massa- och pappersbruken, men också hos
städerna. Diagrammet visar halten av syrgasförbrukande ämnen
mätt som permanganat i Vänern och i utloppet Göta älv.

Figur 2. Halter av DDT i röding från Vättern, öring från Vänern samt
gädda från Bolmen. Halterna idag är några procent av de som före-
kom vid 1960-talet, och minskar med 5–10% per år.



Sedan år 2000 tillhör sjöarna åter det nationella program-

met i ett eget delprogram inom Sötvatten ”Stora Sjöar”

med utpekade mål (fakta 1+3). Momenten i miljöövervak-

ningsprogrammet är idag förberedda för uppfylla de krav

som ställs i EU:s ramdirektiv för vatten, och relevanta

miljömål som kan tänkas följas upp är utpekade (fakta 2).

Skilda miljöproblem 
men samordnat övervakningsprogram?
I ett projekt under 1999 och 2000 togs former fram för ett

samordnat nationellt program för Vänern, Vättern och

Mälaren. Projekt innebar att sjöarnas miljöövervaknings-

program samordnades och anpassades till övrig nationell

miljöövervakning, till internationella rapporteringar och

till EU:s vattendirektiv. Även former för samverkan

mellan vattenvårdsförbunden och Naturvårdsverket arbe-

tades fram (fakta 3).

Dagens miljöövervakningsprogram är alltså samord-

nat mellan sjöarna vad gäller innehåll, frekvens m.m.

vilket ger både vetenskapliga och ekonomiska vinster.

I miljöövervakningen ingår följande områden:

• Vattenkemi

• Växtplankton

• Djurplankton

• Bottendjur

• Vattenkemi i utloppet

• Vattenkemi i tillflöden

• Ekoräkning av fisk 

• Miljögifter i fisk (Vänern och Vättern)

• Inventering av häckande sjöfåglar 

(kontinuerligt endast i Vänern)

• Övervakning av hotade stammar av fisk 

(endast Vänern och Vättern)

• Makrofyter (”högre växter vid stranden”) 

• Sedimentkemi

• Nederbördskemi (Vättern)

• Tillfälliga kampanjer och utredningar

• Årliga rapporter, informationsdagar m m

• Större utvärdering vart sjätte år (start 2005)
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FAKTA 2

Programmets koppling till de nationella miljömålen 
Av 15 nationella miljömål övervakar programmet följande fem
miljömål. (Inom parantes de undersökningstyper som ges som
förslag i programpunkten kampanjer mm.)

Miljömål och undersökningstyper
1. Levande sjöar och vattendrag

Ekoräkning, provfisken (Fiskundersökningar, häckfågelinven-
tering, utredning om hotade/sällsynta arter, övervakning av
glacialrelikter)

2. Ingen övergödning
Vattenkemi i sjö och tillflöden, växtplankton, djurplankton,
bottenfauna, växter, (primärproduktion, paleorekonstruk-
tion)

3. Giftfri miljö
Miljögifter i fisk, bottenfauna, (sedimentkemi, screening,)

4. Bara naturlig försurning
Vattenkemi i sjö och tillflöden, nederbördskemi, fisk-
rekrytering i tillflöden, (paleorekonstruktion)

5. Begränsad klimatpåverkan
Växt-djurplankton, temperatur och vattenkemi, fiskrekryte-
ring/fångst (utredning om sjömorfologi, erosion, is m.m.,
paleorekonstruktion)

Ovanstående program berör inte andra miljömål som ändå är
aktuella för sjöarna, t.ex. ”Grundvatten av god kvalitet”, och
”Myllrande våtmarker”. Det kommande ramdirektivet kommer
att kräva övervakning av även dessa två mål för bedömning av
”ekologisk status” på vattenmiljön. Samordning av utvärderingar
för hela akviferen1 för sjöarna bör eftersträvas.Mälarens är den näringsrikaste av de tre sjöarna. I vissa vikar kan det under

sommartid vara stillastående och blomningar av blågrönalger förekommer, om än i
mindre omfattning idag jämfört med 30–40 år sedan (bild från sommaren 2001).
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Var finns information om sjöarnas miljötillstånd?
Vattenvårdsförbunden ansvarar för en årlig utvärdering av

övervakningsresultat från respektive sjö och rapporter om

dessa kan beställas därifrån. Nyligen togs också en folder

med en översiktlig presentation av sjöarnas miljötillstånd

fram2. Den kan också beställas från förbunden. Även

tidskriften ambio innehåller en rad olika teman som

diskuteras gemensamt för Sveriges stora sjöar3.

Förbunden strävar efter att så stor del av undersök-

ningsresultaten som möjligt skall vara gratis och tillgäng-

liga. Rådata kan till exempel hämtas från www.ma.slu.se.

Kommentarer till data och figurer samt färdiga rapporter

kan hämtas från förbundens egna hemsidor4.

✒  måns lindell är sakkunnig i vattenfrågor i Vättern-

vårdsförbundet med säte på Länsstyrelsen i Jönköping.

✒  agneta christensen är sekreterare i Vänerns

vattenvårdsförbund förlagt till Mariestad.

✒  lars edenman är sekreterare på Mälarens vatten-

vårdsförbund, förlagt till Länsstyrelsen i Västerås.

noter

1. Akvifer betyder vattenhållande magasin

2. Livet vid Vänern, Vättern och Mälaren – en berättelse om natur och
Miljö. En populärvetenskaplig folder om miljöövervakning av

Sveriges stora sjöar (16s). (Kan beställas kostnadsfritt från respekti-

ve förbund, se ovan).

3. I tidskriften AMBIO, Vol 30: nummer 8, 2001) ges en genom-

gång av miljöproblem samtliga sjöar.

4. Vätterns vattenvårdsförbund: www.vattern.org

Vänerns vattenvårdsförbund: www.vaners.s.se

Mälarens vattenvårdsförbund:

www.vasteras.se/malarensvattenvardsforbund

FAKTA 3

Vad gör ett vattenvårdsförbund?
I Sverige finns ca 55 vattenvårdsförbund för alla större vatten-
drag, sjöar eller kustområden. De första förbunden bildades på
1950-talet. Deras ursprungliga uppgift var att samordna och
sköta den samordnade recipientkontrollen i sjön, vattendraget
eller kustområdet, det vill säga att kontrollera vattenkvaliteten.
Denna uppgift är fortfarande en av de viktigaste, men i dag
arbetar många förbund också med åtgärder för förbättring av
vattenkvaliteten, information om sjöarna och vattenplanering.

Medlemskapet i vattenvårdsförbunden är frivilligt och
förbunden driver en ideell verksamhet, utan ekonomisk vinning.
Medlemmar är oftast organisationer som värnar om vattnet,
använder eller påverkar vattnet på något sätt. Sådana är
kommuner, industrier, vattenkraftsbolag, jord- och skogsbru-
kets organisationer, länsstyrelser, andra myndigheter och
intresseorganisationer för fiske eller naturvård.

Storasjögruppen
Storasjögruppen består av representanter från Vänerns
respektive Mälarens vattenvårdsförbund, Vätternvårdsförbun-
det, Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Till denna grupp kan
utförarna av miljöövervakningen adjungeras allt efter behov.
Storasjögruppen sammanträder minst två gånger per år.
Sammankallande och tillika sekreterare alterneras i gruppen.
Storasjögruppen ska:

• Löpande samordna miljöövervakningen i Vänern, Vättern
och Mälaren för att utbyta erfarenheter och effektivisera
arbetet.

• Diskutera aktuella miljöfrågor och problem i sjöarna.
• Följa övrig nationell miljöövervakning, EU:s vattendirektiv

och annan internationell rapportering för att vid behov före-
slå ändringar i miljöövervakningen av sjöarna.

• Samordna avtalstider och om behov finns samordna
upphandlingar och beställningar av undersökningar.

• Definiera behovet av gemensamma utvärderingar och
sammanställningar i sjöarna och söka medel för dessa
projekt.

• Undersöka behovet av gemensam information och informa-
tionsdagar.

• Sprida information om respektive sjö och om övriga verk-
samheter som berör sjöarna.

Vätterns vatten är mycket näringsfattigt och innehåller därmed små mängder alger
och partiklar. 



V änern har norra Europas största sötvattensskärgård

med närmare 22 000 öar, holmar och skär. Sjön har

många häckande fåglar och är också en viktig rast-

lokal för flera arter. Fiskmås och gråtrut är i nämnd

ordning de vanligaste sjöfåglarna i Vänern. Även skratt-

mås och fisktärna förekommer i betydande antal. I sjön

häckar flera hotade eller hänsynskrävande fågelarter som

t.ex. storlom, rördrom, fiskgjuse, roskarl och skräntärna.

Efter närmare hundra års frånvaro återkom havsörnen

som häckfågel år 2001.

Fågelskär
Speciellt för Vänern är de många små skären med sjöfågel-

kolonier. De flesta av sjöns måsfåglar och storskarvar,

liksom samtliga roskarlar, häckar på dessa skär. För dessa

arter kan vi göra populationsuppskattningar för hela

Vänern med hjälp av inventeringen. Storlom, gräsand,

småskrake, strandskata och drillsnäppa är exempel på

fågelarter som häckar på fågelskären men också i betydan-

de utsträckning i andra biotoper. När det gäller dessa arter

kan vi inte göra populationsberäkningar för hela sjön

enbart med hjälp av inventeringen. Däremot kan vi följa

arternas förekomst på fågelskären.
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Sjöfåglar i Vänern 

✒ Agneta Christensen
Thomas Landgren

Inventering av sjöfåglar ingår som en del av miljöövervakningen

i Vänern. I denna artikel beskrivs fågelinventeringen och hur

resultaten kommer till användning i många sammanhang.MILJÖMÅL

Levande sjöar och vattendrag

Roskarlen är en av Vänerns
mest hotade fågelarter.

Inventerade fågelskär i Vänern.
Totalt inventeras omkring 650
lokaler bestående av ett eller
en grupp skär.



Lidköping Götene

Hällekis

Mariestad

Sjötorp

Gullspång

Degerfors

Kristinehamn

Karlstad
Grums

Nysäter

Säffle

Åmål

Mellerud

Brålanda

Håverud

Vargön
Vänersborg

Trollhättan

Grästorp

Göta Älv

Gullspångsälven

Klarälven

Fiskmåsar vid Vänern

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

1000

H. Djurö skärgård

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

1000

3000
I. Lidköpings skärgård med Kinneviken

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

1000

G. Mariestads skärgård

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

1000

E. Karlstad-Kristinehamns skärgård

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

1000

D. Segerstads skärgård med Kattfjorden

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

1000

C. Lurö-Millesviks skärgård

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
0

2000

4000

1000

3000

5000
B. Köpmannebro-Tösse skärgård

1994 19951996 19971998 19992000 2001
0

2000

1000

A. Vänersborgsviken

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0

2000

1000

F. Åråsviken

2001

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

an
ta

l i
nd

iv
id

er

Hela Vänern

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Totalt antal revirhävdande fiskmåsar vid Vänern

sötvatten 2002 | 7

s jöfåglar i  vänern

Figur 1. Sedan 1994 har samtliga kända skär med sjöfågelkolonier i
Vänern årligen inventerats. I figuren visas förekomsten av de fyra
vanligaste måsfåglarna. 
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Figur 2. Antalet revirhävdande fiskmåsar på Vänerns fågelskär totalt
samt uppdelat på nio olika skärgårdsområden åren 1994-2001,
(Y-axel – antal, X-axel – år).

FAKTA

Fågelinventeringen i Vänern 
Inventeringen syftar till att förutsäga och utvärdera trender,
vilket är olika svårt för olika sjöfåglar. Vissa arter, som skratt-
mås, fisktärna och silvertärna, är ofta mycket ombytliga i valet
av häckningsskär och också häckningsskärgård mellan de olika
åren. För dessa arter riskerar man att få mer eller mindre miss-
visande resultat om endast delar av Vänern skulle inventeras.
Detsamma gäller för fiskmås, även om den inte är lika rörlig
(figur 2). Förekomsten av sällsynta, expanderande eller
minskande arter som storskarv, vitkindad gås, roskarl och
skräntärna skulle vi inte heller kunna följa utan att inventera hela
Vänern.

Inventeringen visar att flertalet sjöfågelarter har relativt
stabila bestånd i Vänern. Ingen art har försvunnit från Vänerns
fågelskär under inventeringsåren. Skrattmås är ett exempel på
hur en art kan fluktuera i antal (figur 1). Silltrut och silvertärna
har ökat i antal.



Vänerns stränder växer igen
Vid sjöfågelinventeringen har en pågående igenväxning

av Vänerns stränder och skär uppmärksammats. Invente-

rare har sett hur tidigare kala fågelskär har invaderats av

sly. Flertalet arter av sjöfåglar, t.ex. tärnor och skrattmåsar,

väljer nästan uteslutande att häcka på helt kala skär eller

på skär med endast låg vegetation. I flera av Vänerns inre

skärgårdar finns inte längre några sådana lokaler kvar.

Istället är skären täckta av buskar och träd och ofta

omgärdade av vass. De kolonihäckande sjöfåglarna har

flyttat längre ut i skärgården.

8 | sötvatten 2002

sjöfåglar i  vänern

Figur 3. Vänerns mest hotade sjöfåglar är roskarl och skräntärna,
klassade som ”missgynnad” respektive ”starkt hotad” enligt ArtData-
bankens rödlista. Båda arterna har minskat i övriga Sverige. Ros-
karlens tillbakagång i Vänern beror sannolikt på mer storskaliga
förändringar
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Figur 4. Storskarven (rasen sinensis) återkoloniserar Vänern. Den
första häckningen upptäcktes 1989.

Skränträna – en starkt hotad fågelart som häckar vid Vänern.

FAKTA

Så här utförs fågelinventeringen
Kolonihäckande sjöfåglar och deras följearter inventeras årligen i
hela Vänern. Metoden har anpassats för de speciella förhållan-
den som råder i Vänern med många men små häckningsskär.
Räkningen ska kunna utföras utan att fåglarna allvarligt störs i
häckningen. Inventerarna räknar därför antalet fåglar på de olika
skären från båt. Oftast behöver ingen landstigning ske. Räkning-
arna görs i mitten av juni när flertalet sjöfåglar häckar. Ett tret-
tiotal personer inventerar omkring 650 fågellokaler. Mer infor-
mation samt årsrapporter finns på Vänerns vattenvårdsför-
bunds hemsida: www.vanern.s.se.

Inventeringen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands
län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Vänerns vatten-
vårdsförbund. Uppgifterna från inventeringen finns inlagda i en
databas som har framställts speciellt för detta ändamål.



s jöfåglar i  vänern

Hur används resultaten?
De årliga inventeringarna ger oss allt säkrare information

om långsiktiga förändringar hos Vänerns sjöfågelbestånd.

Vi får reda på vilka arter som finns och var de häckar,

kunskap om hotade och sällsynta arter samt löpande

information om hur en viktig del av Vänerns ekosystem

fungerar. Vi skall redovisa några konkreta exempel på hur

inventeringsresultaten används.

Media
Resultaten från fågelräkningarna är mycket efterfrågade.

Varje år görs ett antal reportage om fältarbetet och inven-

teringsresultaten i radio, TV och tidningar kring Vänern.

Myndigheter
Resultaten från fågelräkningarna används i samråds- och

tillståndsärenden t.ex. vid planeringen av nya fritidsområ-

den och muddringar samt vid strandskyddsdispenser.

Inventeringen ger också viktig grundinformation när man

ska bilda naturreservat och ta fram Natura 2000-områden.

Skarvar
Inventeringen ger oss viktig information om Vänerns

häckande storskarvar. Vi kan i detalj övervaka artens

expansion i sjön (figur 4). Skarvarna orsakar problem för

fisket bl.a. genom att skada fiskfångsten i nät och ryssjor. I

dialogen med yrkesfiskarna är det viktigt att känna till det

häckande skarvbeståndets storlek. (Genom inventeringen

kan vi också visa att skarvkolonier är viktiga för andra

sjöfåglar. Sex arter som finns upptagna på den svenska

rödlistan eller i EU:s fågeldirektiv har påträffats häckande

i skarvkolonier i Vänern under perioden 1994–2001. ) 

Fågelskyddsområden
Fågelskyddsområdenas funktion har utvärderats. I Vänern

finns ca 100 lokaler med fågelskydd för kolonihäckande

sjöfåglar. Ytterligare ett antal viktiga häckplatser för fisk-

och silvertärna, samt samtliga häckplatser för roskarl och

skräntärna bör skyddas. Resultaten från utvärderingen

hjälper Länsstyrelserna att revidera fågelskyddsområdena i

Vänern.

Röjning av igenväxta fågelskär
Inventeringsresultaten har använts för att bedöma behovet

av slyröjning av igenväxande fågelskär. Länsstyrelse,

kommuner, ideella föreningar m.fl. har fått information

om vilka lokaler som bör prioriteras.

Sjöfågelinventeringens betydelse
Sjöfågelinventeringen har haft och kommer att få fortsatt

stor betydelse ur flera synvinklar. Ju fler år den genomförs

desto värdefullare och mer användbara blir resultaten.

Även långsamma förändringar i fågelbestånd och land-

skap, som t.ex. igenväxningen, upptäcks och följs. Ett

alltid aktuellt underlagsmaterial kan användas av myndig-

heter och andra i planfrågor, naturvård m.m.

✒  agne ta christensen är biolog och arbetar på

Vänerns vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Mariestad

✒  thomas landgren är ornitolog och samordnar

och sammanställer resultaten från fågelinventeringarna i
Vänern.
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Många av Vänerns vikar har växt igen med vassväxter.

Detta skedde någon gång mellan mitten av 1930-talet

och 1970-talet. Många grunda lek- och uppväxtområ-

den för fisk och smådjur har växt igen. Boende vid sjön,

fiskare och kommuner har under många år klagat på

vassens utbredning. Många fritidsområden har påver-

kats negativt. Vasslåtter genomförs bl.a. för att hålla

båthamnar, farleder och badplatser öppna. Sedan 1975

har vassen totalt sett haft samma utbredning, trots stora

lokala variationer.

En förbuskning och beskogning av skär, öar och

stränder pågår och den började troligen under 1970-80-

talet. Tidigare kala fågelskär har övergivits av många

sjöfåglar när skären har växt igen. Bland annat måste

tärnor och skrattmåsar flytta allt längre ut i skärgården

för att finna lämpliga häckningsskär.

I Årskrift 2000 från Vänerns vattenvårdsförbund

beskrivs, med hjälp av flygbilder, hur vegetationen har

förändrats mellan 1975 och 1999. Förändringarna beror

sannolikt på flera faktorer som t.ex. minskat bete,

vattenreglering, förändrad växtnäringsbalans i sjön,

ökat kvävenedfall och klimatförändringar. Projektet

fortsätter, och vi vill utreda orsakerna till vassens

expansion och till förbuskningen.

Igenväxning och förbuskning
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Mälaren har blivit brun

Under våren 2001 kom larmrapporter om att Mälaren blivit brun

och grumlig. Mot bakgrund av den snabba kvalitetsförsämringen av

vattnet har SLU gjort en översiktlig utvärdering av Mälarens färg

och grumlighet1.

✒ Mats Wallin
Gesa Weyhenmeyer

MILJÖMÅL

Levande sjöar och vattendrag

Tidigt under våren 2001 kom larmrapporter om att

Mälarens vatten på kort tid blivit grumligare och

brunare. Problemen verkade vara desamma i hela

sjön och kvalitetsförsämringen uppmärksammades främst

i de centrala bassängerna, som också används som dricks-

vattenuttag till Stockholmsregionen. Troligen är orsaken

till den ökade grumligheten och brunheten de extremt

stora nederbördsmängderna under år 2000, speciellt

under perioden oktober–december. Detta innebar höga

flöden i Mälarens tillflöden och utspolning av partiklar

och löst organiskt material (humusämnen) från landom-

rådena runt sjön.

Sämre vattenkvalitet
Det grumliga och bruna vattnet har inneburit en försäm-

ring av dricksvattenkvaliteten jämfört med normala

förhållanden. Bland annat krävdes mer kemikalier i

vattenverken för att sänka halten lösta organiska ämnen i

vattnet. Den höga halten av lösta organiska ämnen gynnar

också bakterietillväxten och för att stävja denna så behöv-

des punktvis klorering i ledningssystemens perifera delar.

Ökad grumlighet och brunhet påverkar även växt- och

djurliv – främst genom minskat undervattensljus och

därmed förändrade konkurrensförhållanden.

Tidsutveckling 1965–2001
Figur 1 visar färgförändringen mätt som Abs F2 i ytvatten

(0,5 m) i Mälarens bassänger under perioden 1965–2001,

dvs. hela perioden mätningar pågått.

Av figuren framgår att vattenfärgen (Abs F) verkar ha

en naturlig fluktuation som hänger samman med variatio-

ner i nederbörd/avrinning. Under de extremt torra åren i

mitten av 1970-talet var vattenfärgen som lägst (minst

brun) och under de nederbördsrika åren i slutet av 1980-

talet noterades en topp i vattenfärg. Under 1990-talets

inledning har vattenfärgen återigen sjunkit för att under

de senaste åren skjuta i höjden med de högsta uppmätta

absorbansvärdena någonsin under 2001 i samtliga

bassänger.

Sambandet mellan ökad tillförsel av humus från till-

rinningsområdet vid ökade nederbördsmängder är tydligt.

Men den snabba responsen på förändringar även i sjöns

centrala delar, t.ex. vid Görväln, är något förvånande.

Huvuddelen av all tillrinning till Mälaren sker till den

västligaste bassängen Galten och den nordliga bassängen

Ekoln/Skarven. De stora centrala bassängerna tar bara

emot en obetydlig direkt tillrinning. Detta innebär att

påverkan från tillrinningsområden först får effekt i de

perifera bassängerna för att sedan successivt spridas till
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Figur 1. Abs F i ytvatten (0,5 m) under perioden 1965–2001
vid fem utvalda stationer i Mälaren. Observera att olika skalor
använts.

Mälaren med viktiga tillflöden och alla
provtagningsstationer utmärkta.

Mälaren
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mälaren har blivit brun

Figur 2. Abs F i ytvatten (0,5 m) i mars under perioden
1965–2001 vid sju utvalda stationer i Mälaren. Linjerna
visar trenderna. Allra brunast var vattnet vid Galten och
Västeråsfjärden.
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sjöns centrala delar. De centrala bassängerna har en

omsättningstid på ca 2 år medan Ekoln/Skarven har 1,2 år

och Galten 1 månad.

Trots skillnaderna i tillrinning och omsättningstid

samvarierar vattenfärgen i hela sjön med förvånande

korrelation från år till år. Den extrema toppen år 2001 sker

också samtidigt i alla bassänger. En orsak till detta kan

vara att tillförseln av humus med vattendrag i Mälarens

närområde är kraftigt underskattad och/eller att utbytet

mellan olika bassänger går betydligt snabbare än de

medelomsättningstider som finns beräknade – i varje fall

vid kraftig tillrinning.

Trender
Eftersom färgen varierar starkt under året blir långtids-

trenderna mer tydliga när värdena från en enskild månad

används, t.ex. värdena från mars. Stationer/ bassänger som

är tydligt påverkade av tillflöden (Galten, Västeråsfjärden,

Blacken, Granfjärden, Svinnegarnsviken, Ekoln och

Skarven) visar en tydlig trend med ökad brunhet under

mars (Figur 2).

Trenden började i slutet av 1970-talet och är tydligast i

den västra delen av Mälaren, dvs. i Galten och Västerås-

fjärden. Den ökande trenden syns inte bara på medelvär-

dena av Abs F utan även på minimumvärdena. Sedan

slutet på 70-talet ökar minimumvärdena successivt och

Abs F har aldrig nått lika låga värden som tidigare. Det

syns en mycket tydlig effekt av det extremt nederbördsri-

ka året 2000, som innebar maximala Abs F värden vid alla

stationer i Mälaren i mars under år 2001. Inte bara mars-

värdena under 2001 var extrema, utan även maj- och juli-

värdena, vilket visas för Görväln i figur 3.

Variation med djupet
Ett extremt nederbördsrikt år som år 2000 kan, som fram-

gått, ha en direkt och snabb effekt på vattenfärgen (Abs F)

i hela Mälarens ytvatten. Men inte bara ytvattnet är påver-

kat. En lika stark och snabb effekt syns också i botten-

vattnet. Mätningar av Abs F i Görväln visar att det är

mycket liten skillnad mellan Abs F-värdena i yt- och i

bottenvatten (figur 4). Även under isen och under

sommarstratifieringen3 är Abs F i bottenvatten i stort sett

det samma som i ytvattnet. Detta förklarar varför det syns

en effekt av det extremt nederbördsrika året 2000 i

bottenvatten lika mycket som i ytvatten i den centrala

bassängen Görväln. Alla Abs F värden från 2001 var extre-

ma både i yt- och i bottenvatten i Görväln (figur 4).

Färgförändring av vattnet i Görväln, Mälaren
 olika månader, 1965–2001 (mätt som AbsF)
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Figur 3. Abs F i ytvatten (0,5 m) under olika månader under perioden 1965–2001 vid Görväln i Mälaren.
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Mätningar av Mälarens grumlighet och färg har

pågått sedan 1965.

Syftet med denna utvädering av Mälaren var att

beskriva både långsiktiga och kortsiktiga trender i

sjöns olika delbassänger. Genom att detaljstudera

grumlighets/brunhetsförloppet i de olika bassängerna

är det lättare att bedöma påverkan från olika delar av

tillrinningsområdet. Det blir också lättare att beskriva

tidsförloppet för hur hela sjön reagerar, och kan

komma att reagera vid liknande händelseförlopp i

framtiden.

Parametrar för bestämning av 
vattenfärg och grumlighet
Fram till 1995 gjordes, inom ramen för provtagnings-

programmet4, mätningar av Mälarens grumlighet

(slamhalt) och färg (färgtal mätt med färgkomparator

som mg Pt/l). Därefter ersattes dessa metoder av

absorbansmätningar, som också gjorts sedan provtag-

ningsprogrammets start.

ofiltrerat vatten: Fotometermätning av vattnets

absorbans på ofiltrerat vatten, Abs OF, (5 cm kyvett

vid 420 nm våglängd) ger ett mått på både vattnets

grumlighet och färg.

filtrerat vatten: Genom att mäta absorbansen för

filtrerat vatten, Abs F, (0,45 μm membranfilter) får

man ett mått på vattenfärgen. Vattenfärg kan, som

nämns ovan, också anges som färgtal med hjälp av

färgkomparator. Absorbansmätning ger dock en högre

precision än bestämning av färgtal, speciellt vid låg

vattenfärg.

skillnaden mellan absorbansen för ofiltrerat och

filtrerat vatten ger ett indirekt mått på vattnets grum-

lighet.

Mätning av Mälarens grumlighet och färg

FAKTA 

Biologisk/kemisk påverkan
Lösta organiska ämnen, eller humusämnen, har en rad fysika-
lisk/kemiska effekter på vatten och därmed även påverkan på
det djurliv och vattenväxter. Men eftersom en del av effekter-
na är motstridiga kan det vara svårt att tolka nettoeffekten i
en enskild sjö. 

I tabell 1 sammanfattas några av de viktigaste fysikalisk/
kemiska och biologiska effekterna av ökade humushalter i
sjöar.

Taöjlibell 1. Några möjliga effekter av ökad humushalt i sjöar (baserad på Persson & Kvarnäs5).

Påverkanstyp Fysisk/kemisk förändr. Biologisk/kemisk/fysikalisk effekt

Värmeabsorption Ökad ytlig absorption Högre ytvattentemperatur
Djupare temperatursprångskikt

Ljusabsorption Minskat undervattensljus Minskad utbredning och produktion av hård- 
och mjukbottenvegetation
Minskad växtplanktonproduktion
Minskning av filtrerande plankton- och bottendjur

Näringskälla Ökad tillgång på löst näring för bakterier
Ökad nedbrytning

Chelering/adsorption Ökad bindning av fosfor Ökad komplexbindning av fosfor (Fe och Al-humuskomplex)
Ökad halt totalfosfor
Minskning i tillgänglig fosfor 

Ökad bindning av metaller Ökad utflockning/fällning av metaller

Tabell 1



Slutsatser

Några korta slutsatser från utvärderingen av Mälarens

grumlighet och vattenfärg, mätt som absorbans:

• Både grumlighet och vattenfärg uppvisar maximimvär-

den 2001 om man ser till hela mätperioden 1965–2001.

• För vattenfärgen är mellanårsvariationen mindre,

vilket gör det lättare att se långsiktiga trender.

• Långsiktiga fluktuationer i Mälarens vattenfärg kan

kopplas till naturliga fluktuationer i nederbörd/avrin-

ning.

• Vattenfärgen är klarare under perioder med liten

nederbörd och brunare under perioder med riklig

nederbörd.

• Vattenfärgen varierar naturligt under året med mörkast

färg i mars och sedan successivt avtagande värden till

september.

• De stationer/bassänger som är mest påverkade av till-

rinning har en långsiktig ökande trend i vattenfärg

under månaderna mars och maj.

• Vattenfärgen i ytvattnet korrelerar väl med vattenfär-

gen i bottenvattnet i samtliga bassänger och under

samtliga månader, även under det extrema året 2001.

• Alla bassänger har ungefär lika snabb respons på

förändringar i tillförsel av färgade organiska ämnen

(humus) från tillrinningsområdet.

• Tillförseln av humus från Mälarens närområde är

sannolikt underskattad.

• Vattenutbytet mellan Mälarens bassänger kan vara

betydligt snabbare än de medelomsättningstider som

oftast används, i varje fall vid kraftig tillrinning.

✒  mats wallin är forskare vid institutionen för

miljöanalys vid SLU och arbetar med vattenkemiska
frågor, framförallt eutrofiering av sjöar.

✒  gesa we yhenme yer är forskare vid institutio-

nen för miljöanalys vid SLU och arbetar framförallt med
klimatförändringens effekter på inlandsvatten.

noter och källhänvisningar

1. Utvärderingen har genomförts på uppdrag av Mälarens vatten-

vårdsförbund.

2. Absorbansen på filtrerat vatten (Abs F) är mycket väl korrelerad

med absorbansen på ofiltrerat vatten (Abs OF) men uppvisar en

mindre variation och lämpar sig därför bättre för att illustrera even-

tuella trender.

3. Stratifiering är skiktbildning i vattnet orsakad av temperaturskill-

nader och vindpåverkan.

4. Provtagningsprogrammet för nationell och regional miljö-

övervakning.

5. Persson, G & Kvarnäs, H. 1996. Vattenfärgens förändringar i
Vänern. Orsak och konsekvenser. – I : Wallin (red) 1996. Vänerns

miljötillstånd och utveckling 1973-94. Naturvårdsverket, Rapport

4619.
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Figur 4. Relation mellan Abs F i ytvatten och Abs F i bottenvatten vid
Görväln i Mälaren under perioden 1965–2001.
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när kan vi  sluta kalka?

FAKTA

Kemiska försurningsindikatorer

Kemiska gruppen diskuterade avgränsningar och underlag för val
av olika parametrar som försurningsindikatorer. Här följer exem-
pel på några vanliga kemiska försurningsparametrar, faktorer som
påverkar ytvatten samt olika beräknings- och modellverktyg.

Möjliga kemiska parametrar i ytvatten:
• pH
• Alkalinitet
• ANC (Syra Neutraliserande Kapacitet) 
• Oorganiskt Aluminium
• Totalt Aluminium
• DOC (Löst Organiskt Kol)/

TOC (Totalt Organiskt Kol)/vattenfärg
• Ca och Mg
• Kvoten Baskatjoner/Aluminium
• Kvoten Baskatjoner /Sulfat
• Kvoten ANC/Vätejoner

Faktorer som påverkar kemin i ytvattnet:
• Deposition
• Hydrologisk regim 
• Markförsurning
• Allmän markkemi
• Markanvändning

Förslag på beräknings- och prognosverktyg för 
kemiska parametrar i ytvatten:
• Statiska massbalanser
• Dynamiska massbalanser
• Verktyg för att beskriva historisk försurningsutveckling
• Prognosverktyg för framtida försurningsutveckling
• Verktyg för att beräkna naturlig/antropogen variation under

episoder

Naturlig vattenkemi 
För att kalkningen ska kunna avbrytas så bör vattenkemin

åter uppvisa naturliga kemiska egenskaper. Dessa kemiska

egenskaper bör mätas både som medelvärden under en

längre tid, samt i form av en naturlig variation under och

mellan år. Detta kräver metoder som fastställer vad som är

naturliga halter och naturliga variationer av olika kemiska

parametrar. Det är också viktigt att utveckla bedömning-

arna av enskilda sjöar och vattendrag genom förbättrade

verktyg och uppföljningar av förändringar i kalkningen.

Särskilt bör bedömningsunderlaget av naturlig variation i

vatten som kalkats under lång tid, och där dynamiken i

vattnet förändrats genom åtgärderna, förbättras.

Modellberäkningar
Kemiska gruppen konstaterade att det vore bra om

modellberäkningar användes vid uppföljning av försur-

ningsåterhämtning och uppskattning av framtida kalk-

ningsåtgärder. Modellberäkningarna bör innefatta natur-

liga halter av lämpliga parametrar och prognoser för åter-

hämtning. Beräkningarna kräver kunskap om påverkande

faktorer. Resultaten kan uttryckas som halter (och flöden)

av vattenkemiska parametrar.

Kemiska parametrar som försurningsindikatorer
Följande val av de mest lämpliga kemiska parametrarna i

ytvatten gjordes: pH, Alkalinitet, ANC, Oorganiskt

aluminium samt Totalt aluminium. I tabell 1 sammanfattas

resultaten av diskussionen om dessa fem parametrar som

försurningsindikatorer. Parametrarna uppvisar, med några

undantag, stora likheter i bedömningarna.

alkalinitet skiljer ut sig genom att den har begräns-

ningen att den är 0 i sura vatten, vilket gör den olämplig

som indikator i pH under 5,4. Naturliga halter och prog-

noser är dessutom svåra att modellberäkna för alkalinitet.

aluminium kommer sannolikt att kräva mer forskning för

att fastställa riktvärden för svenska förhållanden, vilket gör

att det kan ta längre tid jämfört med övriga parametrar.

Vattenprovtagning med hjälp
av en Tammhämtare.
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när kan vi  sluta kalka?

Gränsvärdena för varje parameter bör relateras till bedöm-

ningen av naturliga halter i enskilda sjöar och vattendrag.

Den naturliga säsongsdynamiken bör också tas med vid

bedömning av gränsvärden. Likaså bör inverkan av peri-

odvis deposition av havssalt inkluderas i bedömningen.

Om naturliga halter kan bedömas med tillfredsställande

säkerhet, till exempel i vårfloder i norra Sverige, kan

gränsvärden tillämpas redan idag för pH och ANC.

En rationell användning av försurningsindikatorer

kräver fortsatt forskning. Parametrarna behöver bland

annat anpassas till TOC klasser eftersom organiska syror

naturligt påverkar pH, ANC och förekomstformer av

aluminium. Dessutom måste den naturliga dynamiken i

södra Sverige beskrivas. Modellberäkningar av återhämt-

ningsförlopp, främst i södra Sverige, är viktiga som under-

lag för utveckling av prognosinstrument. Man bör också

försöka utföra osäkerhetsskattningar av modellberäkning-

ar på mänskligt och naturligt orsakade surstötar, främst i

norra Sverige. Beräkningar av ursprungliga halter i kalka-

de vatten bör ägnas särskilt intresse.

En modellberäknad prognos på återhämtningsförlop-

pet är ett värdefullt underlag för bedömningar av framtida

åtgärdsbehov, val av parameter och behovet av tidsserier.

En utveckling bör framförallt ske av metoderna för att

Tabell 1 Sammanfattning av kemiska parametrar som försurningsindikatorer.

Fråga pH Alkalinitet ANC Tot. Al och oorg. Al 

När går det att Idag På lång sikt (>5 år) Idag På kort sikt (1–5 år)
fastställa riktvärden?

Bra indikator i sjöar? Ja Ja – i pH över 5,4 Ja Ja

Bra indikator i Ja Ja – i pH över 5,4 Ja Ja
rinnande vatten?

Uppföljning före beslut 3–5 år 3–5 år 3–5 år 3–5 år
om ändrad kalkning:

Uppföljning efter beslut 20–25 år 20–25 år 20–25 år 20–25 år
om ändrad kalkning:

Kan vi enas kring Nej Nej Nej Nej
riktvärde vid mötet?

Finns det behov av olika
riktvärden i olika
sjö/vattentyper?

Ja – bör relateras till
markanvändning.
Hänsyn bör tas till
säsongsdynamik, epi-
soder och havssalt-
deposition.

Ja – bör relateras till
markanvändning.
Hänsyn bör tas till
säsongsdynamik, epi-
soder och havssalt-
deposition.

Ja – bör relateras till
markanvändning.
Hänsyn bör tas till
säsongsdynamik, epi-
soder och havssalt-
deposition.

Ja – bör relateras till
markanvändning.
Hänsyn bör tas till
säsongsdynamik, epi-
soder och havssalt-
deposition.

Hur väger vi in sur-
stötarnas betydelse?

I norra Sverige med
modellberäkningar.
Svårt i södra Sverige.

Svårt med dagens
kunskap.

I norra Sverige med
modellberäkningar.
Svårt i södra Sverige.

Riktvärden bör ta stor
hänsyn till surstötar.

Viktiga utrednings/
forskningsområden för
att finna riktvärden:

•  Anpassning av pH till
TOC-klasser. 
•  Modellberäkningar av
återhämtning i skogs-
mark och ytvatten. 
•  Beskrivning av natur-
lig pH-dynamik i södra
Sverige.

•  Inga speciella behov. •  Anpassning av ANC
till TOC-klasser. Kopp-
ling mellan ANC och
biologiska effekter.
•  Modellberäkningar av
återhämtning skogs-
mark och ytvatten.

•  Standardisering av
analysmetoder för
oorganiskt Al.
•  Komplexbindnings-
styrka.
•  Modellberäkningar. 
•  Koppling mellan
halter och förekomst-
former och biologiska
effekter.
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beräkna återhämtningsförmågan i vattendrag i södra

Sverige. De modellverktyg som idag huvudsakligen

används för att beskriva försurningsutvecklingen i skogs-

mark kan anpassas för detta.

Biologiska parametrar
När den naturliga biologin inte längre påverkas av försur-

ningen bör kalkning upphöra. Det är dock väldigt svårt att

definiera hur den ”naturliga biologin” skulle se ut om vi

inte hade någon försurning. Här finns stora kunskapsluck-

or. Gruppen anser att frågeställningen bör samordnas med

de utredningar som pågår angående införandet av EU:s

ramdirektiv för vatten och innebörden av direktivets

begrepp måttlig, god och hög ekologisk status.

Referensvärden saknas
Ett sätt att bedöma när kalkningen kan avbrytas är att ta

reda på statusen i okalkade referensvatten. Tyvärr är det

idag brist på värden från sådana vatten. Frågan är också

om svenska neutrala vatten kan fungera som referens

eftersom dessa i hög grad påverkats även av andra saker än

försurning. Det finns mycket få objekt som är välunder-

sökta både före, under och efter kalkning.

En metod för att få en uppfattning om biologin innan

försurningen är att med paleolimnologiska undersökning-

ar titta på kiselalgssammansättningen eller rester av ever-

tebrater (t.ex. mandiblar) i bottensediment. En annan

metod är att titta på liknande vatten, t.ex. på Kolahalvön,

som inte är påverkade av mänsklig aktivitet och som

endast är utsatta för en låg deposition av försurande

ämnen.

Förväntade förändringar
Vid val av parametrar för att bedöma om kalkning kan

avslutas har man nytta av att veta vilka förändringar som

förväntas. I många fall kan man förvänta sig en förändring

åt två håll – en försämring på grund av återförsurning eller

en förbättring tack vare minskat nedfall. Därför är det ofta

nödvändigt med flera olika parametrar som kan visa på

både förbättring och/eller försämring. Uthålligheten hos

ett ekosystem vid avbruten kalkning är också betydelse-

fullt för att bedöma om kalkning kan upphöra. Trögheten

i många system gör att det är viktigt att rätt indikatorer

(förekomst av en viss art eller storlek av en viss art) väljs.

Att bara titta på enskilda parametrar kan också vara miss-

visande eftersom man då kan missa naturliga variationer

Årsjön i Tyresta nationalpark utanför Stockholm är en okalkad och sur sjö som är med i referensprogrammet för den svenska kalkningsövervakningen.
Tyresta är inte ett av de värst drabbade områdena för sur nederbörd men på grund av svårvittrad berggrund är sjöarna försurningskänsliga..
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Tabell 2 Sammanfattning av biologiska parametrar som försurningsindikatorer.

Fråga Fisk Bottenfauna Påväxtalger Makrofyter Plankton 

Lämplig Reproduktion Arter Arter Arter Arter 
observationsnivå? Artförekomst Grupper Sammansättning Grupper Grupper

Sammansättning

Bra indikator i sjöar? Ja Ja Ja Ja Ja

Bra indikator i Ja Ja Ja Ja Nej
rinnande vatten?

Riktvärden för olika Region Region Region Region Humösa/klara
sjö/vattentyper HÖH* HÖH Humösa/klara Humösa/klara vatten
bör indelas efter: Stam vatten vatten

Lokal HÖH

Andra parametrar
som påverkar
organismens livs-
betingelser:

pH, oorg. Al,
alk, Mn och Fe.

•  Omsättningstid
•  pH
•  Temperatur.

•  Ljusförhållanden
•  Temperatur
•  Grumlighet 
•  Substrat

•  Ljusförhållanden
•  Temperatur
•  Näring
•  Substrat

•  Näring (Växt)
•  Ljusförhållande

(Växt)
•  Omsättningstid
•  Predatorer

Uppföljning efter
beslut om ändrad
kalkning?

Minst 5 år. Vart tredje år vid
tre tillfällen.

Vid kort omsätt-
ningstid
1 år

– Minst 3 år.

Känslig för 
surstötar?

Ja – rom och
yngelstadiet ofta
känsligast.

Ja – särskilt 
fleråriga arter.

Troligen inte
(vilstadier).

Troligen inte. Troligen inte, 
ev. påverkan i
strandregionen.

Respons på åter-
försurning?

Reproduktion –
snabb
Artförekomst –
långsam

Påverkas men
oklart hur. 

Snabb. Oklar, eventuell 
masstillväxt.

Växtplankton
snabb.
Zooplplankton
snabb.

Viktiga forsknings/
utrednings-
insatser:

•  Ta fram
referensdata.
•  Koppling mellan
reproduktion och
vattenkemi.

•  Ta fram refe-
rensdata, mer
kunskap generellt.
•  Relation till
markanvändning.

•  Anpassa det
europeiska index-
systemet till det
svenska.
•  Referensdata.

•  Mer kunskap
generellt.

•  Ta fram refe-
rensdata, särskilt
artutbredning.

Övrigt •  Lämpliga arter
är med i bedöm-
ningsgrunderna.
•  Försurnings-
känsliga arter
som nissöga och
sandkrypare bör
dock också vara
med.

•  Försurning-
skänsliga arter i
prioritetsordning:
kräftdjur, snäckor,
musslor, dagslän-
dor, nattsländor,
övriga.

•  Kiselalger och
Nostoc tänkbara
försurningsindi-
katorer. 

•  Lämpliga arter
är mossor, Juncus
bulbosus och
Chara nitella.
Ev. är även Pota-
mogeton spp.
lämpliga.

•  Växtplankton
följer pH väl.
•  Djurplankton
behövs för att
tolka övrig biologi.
•  Daphnia lämplig
indikatororganism

* HÖH = höjd över havet



som exempelvis populationsmässiga förändringar. Det

finns givetvis många andra faktorer än försurning som kan

påverka förekomsten av arter i en sjö eller vattendrag.

Säkerheten i en bedömning ökar dock ju fler grupper av

flora och fauna som undersöks eftersom resultaten då kan

bekräfta varandra.

Biologiska parametrar 
som försurningsindikatorer
Det är svårt att endast använda underlag från biologiska

undersökningar för att bedöma när man kan sluta kalka.

Vi är beroende av ett vattenkemiskt underlag för att bedö-

ma när kalkningen kan fasas ut eftersom kemin sätter

gränserna för biologin. Dock bör så många biologiska

parametrar som möjligt följas upp för att bekräfta de

vattenkemiska mätningarna under och efter utfasnings-

perioden. Olika tidsmässiga stadier i försurningen karak-

täriseras också av olika organismgrupper som därför

kompletterar varandra.

Tabell 2 sammanfattar bedömningen av de fem grup-

per av organismer (parametrar) som biologiska gruppen

diskuterat som försurningsindikatorer.

Samtliga parametrar utom plankton ansågs vara bra

indikatorer i såväl sjöar som vattendrag, och dessa para-

metrar ansågs också behöva olika gränsvärden beroende

på var i landet mätningar utförs. För biologiska parame-

trar som är beroende av ljus är en indelning efter färg i

vattnet lämplig. För fiskar, bottenfauna och påväxtalger

föreslogs en indelning efter höjd över havet. För fisk med

sina begränsade spridningsmöjligheter kan även särskilda

gränsvärden behövas för olika lokaler.

Fisk och bottenfauna ansågs allmänt vara de känsli-

gaste organismerna för s.k. surstötar. Gruppen diskutera-

de det minskade antalet källflöden till våra sjöar, med

minskande buffertkapacitet som följd, som ett bidragande

problem för djuren. Responsen på återförsurning bedöm-

des vara snabb för samtliga parametrar. Hos fisk är det

inledningsvis framförallt reproduktionen som störs

medan effekten på artförekomsten är fördröjd. Hur länge

biologin behöver följas beror på parameter och sjöns

egenskaper. Sjöar med långa omsättningstider behöver

t.ex. följas en längre tid än sjöar med korta omsättnings-

tider. Vissa parametrar, t.ex. påväxtalger, svarar också

snabbt mot en förändrad vattenkemi medan andra, t.ex.

fiskfaunans status, är betydligt trögare.För samtliga para-

metrar behövs det mer referensdata. Kunskapen när det

gäller makrofyter ansågs allmänt vara låg och för botten-

fauna efterlystes spridningsstudier.

Slutsatser från workshopen
Under workshopen kunde flert slutsatser dras för det

vidare arbetet med bedömningsgrunder och kalknings-

verksamhet. Ett flertal kemiska och biologiska parame-

trar utvärderades, men inga gränsvärden kunde bestäm-

mas. Kunskapsbrister om naturliga referenshalter för såväl

de kemiska som de biologiska parametrarna uppmärk-

sammades. Dessa gäller både vilken surhetsgrad som är

den naturliga och vilka arter som förväntas finnas i ett

oförsurat vatten. Den naturliga variationens betydelse,

regionala skillnader samt behovet att kunna bedöma flera

olika kemiska och biologiska parametrar är andra viktiga

synpunkter som fördes fram under workshopen. Kunskap

om vid vilka nivåer som kemiska parametrar påverkar

biologin efterlystes också.

Mot bakgrund av resultaten från workshopen har

Naturvårdsverket satt igång ett antal utvecklingsprojekt

som avser att förbättra bedömningen av naturlig surhet,

utveckling av nya kritiska värden på biota samt utveckling

av mätmetodik för oorganiskt aluminium. Underlaget

kommer att användas i arbetet med bedömningsgrunder

men också för att följa upp miljökvalitetsmålet ”Bara

naturlig försurning” och för genomförandet av EU:s

ramdirektiv för vatten.

Texten är sammanställd av Ellen Bruno och Roger Sedin

från sekreteraranteckningar förda under workshopen.

✒  roger sedin arbetar på Miljöeffektenheten på

Naturvårdsverket.

✒  ellen bruno är forskarstuderande på Institutet

för tillämpad miljöforskning (ITM) vid Stockholms
universitet.
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Nissöga – en försurningskänslig fiskart.
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Påväxtorganismer som indikatorer
De flesta ytor i vatten – stenar, vattenväxter m.m. – täcks

av bakterier, alger, svampar och mikroskopiska djur, som

med ett gemensamt namn kallas påväxt (perifyton). Efter-

som påväxtorganismerna sitter fast är de beroende av det

omgivande vattnet för upptagning av bl.a. syre och

näringsämnen. Varje art har sitt tolerans- och preferens-

spektrum när det gäller olika miljöförhållanden och därför

kan de tillsammans ge en bra bild av miljösituationen i

vattendraget. Detta, tillsammans med det faktum att de är

lätta att samla in (några få kvadratcentimeter substrat kan

hysa över 100 arter), gör dem lämpliga att använda för

vattenkvalitetsundersökningar.

Påväxtsamhället är mycket artrikt och en detaljerad

analys tar lång tid och kräver en omfattande artkunskap.

Detta har gjort att man mer och mer koncentrerat sig på

att analysera kiselalger, som i de flesta vattendrag är den

mest art- och individrika organismgruppen i påväxtsam-

hället. Kiselalgscellerna omges av ett tvådelat skal av kisel-

syra och systematiken grundas på skalens utseende och

mönster.

På väg mot en standard
Metoder för kiselalgsundersökningar har utvecklats i flera

europeiska länder 1–3. Rekommendationer för en enhetlig

europeisk provtagningsmetodik har publicerats4 och för

både provtagning och analys finns utkast till europeiska

standardmetoder.

Kiselalgsundersökningar i Sverige
Under 1990-talet har endast enstaka kiselalgsundersök-

ningar gjorts i Sverige och då huvudsakligen i landets

södra del. Hösten 2000 insamlades påväxtprov från 75

lokaler i samband med bottenfaunaprovtagningen inom

eu-projektet aqem5 och hösten 2001 utfördes provtagning

i tolv av de nationella referensvattendragen (figur 1).

Resultaten från dessa undersökningar är inte helt färdig-

bearbetade, men de tyder bl.a. på att de hittills använda

indexen6, som speglar den allmänna vattenkvaliteten,

behöver kompletteras med index som visar försurnings-

respektive trofigrad. På sikt behövs ett större datamaterial,

från lokaler med olika grader och typer av påverkan, för att

öka tillförlitligheten i de klassningssystem som föreslås för

Sverige.

Kiselalger berättar
om miljötillståndet

✒ Amelie Jarlman Kiselalger har visat sig vara mycket lämpliga som miljöindikatorer för

vattenkvalitet. Inom EU har man tagit fram utkast till en enhetlig

provtagnings- och analysmetodik för miljöövervakning med hjälp av

kiselalger och denna har nyligen börjat användas i Sverige. Här

beskrivs metoden i teori och praktik.

MILJÖMÅL

Levande sjöar och vattendrag
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
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kiselalger berättar om miljötillstånde t

✒  amelie  jarlman är limnolog och expert på
påväxtundersökningar.
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lokal: Antalet provtagningslokaler bestäms av syftet

med undersökningen. Minst en ”opåverkad” punkt bör

ingå och lokalerna bör, om möjligt, vara lättillgänglig.

provtagningsyta: En ca 10 m lång sträcka, där bl.a.

botten-, ljus- och strömförhållanden är så likartade

som möjligt, väljs ut. Områden som är kraftigt skugga-

de eller där vattenhastigheten är låg bör undvikas, om

de inte är karakteristiska för hela lokalen. Helst ska

provtagningsytan omfatta hela vattendragets bredd;

annars så långt ut som möjligt. En noggrann beskriv-

ning av lokalen görs vid det första provtagningstill-

fället7. Vid kommande besök noteras endast de förän-

dringar som skett.

substrat: Kiselalger växer på i stort sett alla ytor i

vattnet. Eftersom samhällets sammansättning kan

variera mellan olika substrat är det en fördel att välja

samma typ av substrat på alla lokaler i en undersök-

ning. I utkastet till europeisk standard rekommenderas

att prov tas från fem stenar, ca 6-20 cm i diameter eller

tillräckligt stora för att inte flyttas under normala

vattenföringsförhållanden. På mycket näringsfattiga

lokaler eller när bara små stenar förekommer, bör man

öka antalet till 10 stenar.

provtagning: Stenar-

nas övre yta borstas med

en tandborste och mate-

rialet sköljs ner i en

plastvanna med ca 0,5 liter vatten. Materialet blandas

och två delprov tas ut: ett ofixerat som förvaras mörkt

och kallt samt ett som fixeras med sprit eller formalin,

för senare framställning av kiselalgspreparat. Det ofix-

erade provet kan användas för att göra en komplette-

rande översiktlig analys av samtliga organismgrupper i

påväxtsamhället, vilket kan underlätta identifiering av

vissa typer av påverkan.

preparatframställning: Påväxtmaterialet kokas

med väteperoxid och tvättas med destillerat vatten.

Permanenta preparat framställs därefter genom att

kiselalgsskalen inbäddas i ett medium med lämpligt

brytningsindex (t.ex. Naphrax). Preparaten kan beva-

ras och vid behov analyseras på nytt i framtiden.

analys: Artbestämning och räkning av 400–500 kisel-

algsskal görs i ljusmikroskop i minst 1000x förstoring

med oljeimmersionsobjektiv. En artlista med antal

räknade skal per art sammanställs och utifrån denna

kan olika typer av index beräknas.

Provtagning av kiselalger

Figur 1. Provtagnings-
lokaler för kiselalger
2000–2001. Cirklarna
visar AQEM-stationer
och trianglarna visar
lokaler i nationella
referensvattendrag.
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Undersökningstypen ”embryonal utveckling hos

vitmärla” har tidigare bara prövats i Östersjön med

undantag för en studie i Vättern 19951. Genom ett

gemensamt uppdrag från Naturvårdsverket och Vättern-

vårdsförbundet testades möjligheten att använda vitmär-

lan Monoporeia affinis som miljöindikator även i sötvatten.

Fyra sjöar valdes ut för undersökningen, som genom-

fördes under 1998–1999. Två av sjöarna var givna – Vänern

och Vättern, utöver dessa valdes Vågsfjärden och

Rogsjön. Vågsfjärden innanför Gaviksfjärden vid Höga

Kusten, har varit föremål för riksintresse och Rogsjön i

Dalarna, är vattentäkt till Falu kommun. Målsättningen

var att inkludera representativa bakgrundssjöar av dels

nord–sydlig, dels kustnära–inland geografisk belägenhet.

Vitmärlan – liten räka i 
miljöövervakningens tjänst

✒ Brita Sundelin
Ann-Kristin Eriksson - Wiklund 
Eva Håkansson

Vitmärlan har under flera år använts som miljöindikator i Östersjön.

Avsikten med denna undersökning var att studera möjligheten att

använda vitmärlan som miljöindikator också i sötvatten. Fyra sjöar

inventerades och bland annat kunde man konstatera att vitmärlans

förmåga att fortplanta sig i Vättern var mycket dålig.

Vänern

Vättern

Rogsjön

Vågsfjärden

Sjöar där prover togs.

MILJÖMÅL

Giftfri miljö
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Tabell 1 Resultat från provtagningssjöar/stationer 

Sjö/station Syremättnad Organisk halt Antal levande honor Provtagningsdjup (m)
(% glödgningsförlust)

Rogsjön Nästan fullständig 20,3 13 20

Vågsfjärden Nästan fullständig
Station 1 10,5 31 50
Station 2 11,6 36 20
Station 3 12,9 13 25

Vänern Hög
1. Skoghall (recipient) 9,3 20 40–45
2. Tärnan 9,7 90 76–79
3. Lurön 8,9 33 58–62
4. Meggrundet 7,5 104 76–78

Vättern Mycket hög
Station 1 10,6 17 95
Station 2 6,4 26 90
Station 3 7,9 39 35
Station 4 – 
Aspa bruk (recipient) 8,4 18 20
Station 5 9,5 21 98

insamling och preparering: Vitmärlorna samlades

in vid två perioder under embryonalutvecklingen. I de

nordliga mindre sjöarna Rogsjön och Vågsfjärden,

som normalt är täckta av is under december, samlades

vitmärlor in under november månad. Insamlade djur

och ytsediment från respektive sjö transporterades

under ca 4°–5° C till laboratoriet och inkuberades där

vid 4°C i speciella genomflödesakvarier. Vattenflödet

(filtrerat Mälarvatten) avpassades till ca 40 ml per

minut för att undvika syrebrist i akvarierna. Djuren

analyserades sedan under stereomikroskop i mitten av

januari, enligt2–3. I Vänern och Vättern samlades gravi-

da vitmärlor in i slutet av januari (ett sent skede i

embryonalutveckingen).

embryoanalys: Under den senare delen av gravidite-

ten analyserades av vitmärlans embryon. Skälet till

den sena analysen är att det då är lättare att identifiera

även små förändringar från den normala utvecklingen.

Embryonerna, som ligger i en avskild äggkammare

(marsupium) fripreparerades från den levande honan

och analyserades2. Hos den vuxna honan registrerades

yttre avvikelser, och antalet ägg per hona räknades

(fekunditet). Embryonerna analyserades med avseen-

de på andelen avvikelser från normal utveckling, miss-

bildade, outvecklade/obefruktade (odifferentierade),

samt döda ägg och äggsamlingar.

statistisk analys: Eftersom sedimentsläden, som

användes vid insamlingen av vitmärlorna, till skillnad

från en bottenhuggare inte ger ett kvantitativt delprov

från respektive provtagningspunkt eller sjö är alla

beräkningar baserade på andel avvikande ägg per

hona4.

FAKTA Vitmärla
Vitmärlan är en detritusätande amfipod (märlkräfta), som
är vanlig på mjuka bottnar i Östersjön och i flera djupa sven-
ska insjöar. Arten har en generationstid på 1–3 år som
beror av djup, temperatur och näringstillgång. 

Vitmärlan har genom sin höga individtäthet och geogra-
fiska utbredning en stor betydelse för produktionen på
mjuka bottnar och är dessutom viktig föda för större
ryggradslösa djur och fisk. Arten är förhållandevis syrekrä-
vande och drabbas hårt av syrebrist i områden med hög
belastning av organiskt material. Amfipoder anses dessut-
om generellt mycket känsliga för olika typer av miljögifter,
varför de ofta används som indikatorarter i av miljögifter
opåverkade områden5.

Embryonalutvecklingen hos vitmärla har visat sig vara
ett mycket känsligt instrument för att upptäcka effekter av
olika typer av miljögifter som kadmium, bly, arsenik, klor-
organiska föreningar, skogsindustriavloppsvatten, förore-
nade sediment samt sedimentextrakt från skogsindustri-
recipienter och metallrecipienter6–9.

Genom att analysera olika variabler knutna till vitmärlans
embryonalutveckling kan vi få reda på hur den påverkas av
dels miljögifter, dels syrebrist och temperaturförhöjningar.
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Resultat från Rogsjön och Vågsfjärden

Rogsjön

karaktär: Näringsfattig sjö två mil norr om Falun.

< 70 m djup, vattentäkt till Falu kommun 

botten: Varierande – till stor del sandig eller stenig.

bebyggelse: Permanentboende och fritidsbebyggelse

runt sjön.

övrigt: Inga uppgifter om tidigare gruvbrytning runt

sjön, låg förväntad mänsklig påverkan i området.

Provtagning
Provskrap utfördes över stora delar av sjön, men vi hitta-

de trots detta endast extremt låga tätheter av vitmärlor,

och därför delades sjön inte upp i olika provtagnings-

punkter. De högsta tätheterna konstaterades på ca 20 m

djup, och största andelen djur insamlades här. Ett myck-

et lågt antal gravida honor samlades in trots en hel dags

arbete. Djuren inkuberades därefter i genomflödesakva-

rier fram till analys.
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Figur 1. Rogsjön – fekunditet (ägg per hona),
missbildade, odifferentierade eller döda ägg
och embryon (%).

Normala (till vänster) samt missbildade (till höger) embryon av
vitmärla från Rogsjön

Missbildade embryon antyder gift i sedimenten
fekunditet: Fekunditeten (antal ägg/hona) är låg i

jämförelse med vitmärlepopulationer på samma bredd-

grad i Östersjön. Den är korrelerad till honans storlek

(längd), som i sin tur beror på födotillgången.

En hög organisk halt skulle kunna innebära en god

tillgång  på föda för sedimentlevande organsimer, något

som i sin tur skulle ge större honor och därigenom högre

fekunditet. Men preliminära studier inom övervak-

ningsprogrammet i Östersjön har inte kunnat visa något

positivt samband mellan fekunditet och organisk halt11.

Det är snarare kvaliteten på kolet som avgör dess bety-

delse som föda. Den organiska halten i Rogsjön var hög,

vilket var lite förvånande med tanke på sjöns näringsfat-

tiga karaktär, och det är möjligt att den höga organiska

halten i första hand beror på icke nedbrutna växtdelar

eller till och med av annan fauna som t.ex. sötvattenle-

vande daggmaskar (oligochaeter), som förekom i riklig

mängd i sedimentet.

missbildade embryon: Tretton procent missbildade

embryon är en mycket hög andel även vid en jämförelse

med skogsindustrirecipienter6, 10–11. Den höga andelen

missbildningar tyder på att det finns giftiga substanser i

sedimentet, troligen höga halter av metaller12. Det är

möjligt att gamla varphögar, som läcker tungmetaller,

finns på sjöns botten. Men sedimentanalyser rörande

metallkoncentrationer måste utföras för att några

samband om metalltoxicitet skall kunna fastställas.

odifferentierade ⁄döda ägg: Andelen odifferentiera-

de eller döda ägg var låg och tyder på att djuren inte är

påverkade av andra typer av störningar, som exempelvis

hög temperatur eller låga syrehalter under gonad och-

äggutvecklingen. (Vitmärlan är särskilt känslig under

perioden strax innan parningen.)



Vågsfjärden

karaktär: En från havet avsnörd del av Gaviksfjärden

Västernorrlands län. Måttligt näringsfattig, framförallt

i sjöns västra del, ca 60 m djup,

bebyggelse: Sjön är delvis kantad av bebyggelse.

Provtagning
Höga tätheter av vitmärla observerades, och prover togs

på tre provtagningspunkter i sjön – station 1 i västra

delen av sjön, station 2 och 3 i östra delen, dit bebyggel-

sen framför allt är koncentrerad. De insamlade vitmär-

lorna transporterades vid 4–5°C till laboratoriet och

inkuberades i genomflödesakvarier fram till analysen i

mitten av januari.

Få missbildade ägg – liten giftpåverkan
fekunditet: Antalet ägg per hona (fekunditeten) var

ganska låg, framför allt vid station 3 (figur 2). Det syntes

inget positivt samband mellan organisk halt och fekun-

ditet. Det lägsta antalet ägg per hona fanns vid station 3

som hade högst organisk halt (se tabell 1).

missbildade ägg: Andelen missbildade ägg i Vågsfjär-

den var låg (figur 3). Vid station 1 var andelen missbilda-

de ägg mycket låg, och där kunde också eventuell

mänsklig påverkan antas vara lägst. Slutsatsen är att

sjön kan betraktas som ett bakgrundsområde med liten

eller ingen påverkan av miljögifter.

odifferentierade ägg: De odifferentierade äggen är

måttligt förhöjda i jämförelse med andra områden i

egentliga Östersjön och Bottenhavet (figur 4).

Orsaken till odifferentierade ägg är delvis oklar,

men i laboratoriexperiment där temperaturen höjts

några grader över den normala under gonadmognad

och embryonalutveckling ökade andelen odifferentiera-

de ägg hos kallvattenarten vitmärlan, som ett resultat av

behandlingen13. Det finns emellertid ingen anledning

till att misstänka förhöjda temperaturer som orsaken till

de odifferentierade äggen i Vågsfjärden, eftersom de

lägsta frekvenserna observerades på station 2 med ett

djup på 20 m, där man till skillnad från 50 m på station 1

skulle kunna förvänta sig en temperaturförhöjning

under varma somrar.
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Fekunditet (ägg /hona) 
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Figur 2. Fekunditet (ägg/hona) i Vågsfjärden. Figur 3. Andelen missbildade ägg, Vågsfjärden.
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Figur 4. Andelen odifferentierade ägg, Vågsfjärden.

I samtliga grafer anges 95% konfidens-

intervall som spridningsmått.
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Vänern
Fyra provtagningsstationer valdes ut i samråd med

Vänerns vattenvårdsförbund (se karta).

Provtagning
Provtagningen utfördes under besvärliga väderleksför-

hållanden i under vecka 3 i januari 1999. Individtätheten

vid station 2 (Tärnan) och 4 (Meggrundet) var tämligen

god medan den var något lägre vid recipientstationen 1

(Skoghall) och station 3 (Lurön).

Många ägg per hona = gott om näring
fekunditet: Den relativt höga fekunditeten tyder på

god tillgång på näring för Vänerns vitmärlor (figur 5).

Inte heller i här fanns något samband mellan den orga-

niska halten och fekunditeten.

missbildade embryon: Andelen missbildade embryon

låg inom den normala bakgrundsnivån på stationerna 2,

3 och 4, medan det utanför recipientststationen (station

1) vid Skoghall fanns skadade embryon, något som inte

är ovanligt utanför skogsindustrier (figur 6). Den stora

spridningen gjorde det dock omöjligt att fastställa några

signifikanta skillnader.

odifferentierade ägg: Andelen odifferentierade ägg

var av samma storleksordning som i Vågsfjärden förut-

om på station 4 där andelen odifferentierade ägg är

förhöjd. Anledningen är oklar (figur 7).
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Figur 8. Andelen döda ägg på fyra stationer i Vänern.

Figur 5. Fekunditet (antal ägg/hona) i Vänern. Figur 7..Andelen odifferentierade ägg på fyra
stationer i Vänern.

Figur 6. Andelen missbildade ägg på fyra
stationer i Vänern.

Resultat från Vänern och Vättern
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Vättern
Fem stationer valdes ut i samråd med Vätterns vatten-

vårdsförbund (se karta). Station 4 utanför Aspa bruk var

av recipientkaraktär.

Provtagning
Undersökningen utfördes i strålande väder. Individtät-

heten på stationerna var måttlig och överensstämde

dåligt med de tätheter som uppmättes under SLUs

bottenfaunaprovtagning i augusti 1997.

Många odifferentierade ägg och låg fekunditet
Reproduktionen på de södra stationerna i Vättern är

kraftigt påverkad.

fekunditet: Den mycket låga fekunditeten är anmärk-

ningsvärd och avviker från övriga sjöar i undersökning-

en. I Vättern finns en koppling mellan låg fekunditet

och andelen odifferentierade ägg. Materialet är dock för

litet för att fastställa några statistiska samband och mer

studier skulle krävas för att utreda orsaken till de mycket

kraftiga skadorna.

missbildade ägg: Andelen missbildade ägg är något

högre än normalt i bakgrundsområden men bidrar

endast med en mindre andel till reproduktionsskadorna

(figur 10). Den huvudsakliga anledningen till repro-

duktionsskadorna är istället andelen obefruktade/

outvecklade (odifferentierade) ägg:

odifferentierade ägg: Andelen är kraftigt förhöjd på

alla stationer utom recipientstationen. Vid station 2 hade

över 90 % av äggen någon form avvikelse (fig. 10, 11, 12).

De odifferentierade äggen har i tidigare undersökningar

inte haft något samband med miljögifter utan snarare

orsakats av andra omgivningsvariabler som temperatur

och syrehalter 9,13. Även vid en undersökning 1995 i

Vättern1 observerades en mycket hög andel odifferentie-

rade och döda ägg på de södra stationerna, vilket tyder

på att skadorna inte är tillfälliga utan funnits under

längre tid.
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Figur 12. Andelen döda ägg på fem stationer i Vättern.

Figur 9. Fekunditet (antal ägg/hona) på
fem stationer i Vättern.

Figur 11. Andelen odifferentierade ägg på
fem stationer i Vättern.

Figur 10. Andelen missbildade ägg på fem
stationer i Vättern.

Station 1 Ödeshög

Gränna

Vadstena

Jönköping

Habo

Hjo

Karlsborg

Olshammar

Askersund

Zinkgruvan

Borensberg

Motala

Station 3

Station 2

Station 4
Station 5

Provtagningsstationer i Vättern.
(Station 1, 2, 3 och 5 ingår med
små avvikelser i det ordinarie
bottenfaunaprogrammet.)

I samtliga grafer anges 95% konfidensintervall som 
spridningsmått. Observera att olika skalor använts.



Låg indivitäthet i Vättern
Individtätheten var betydligt lägre i Vättern än vad som

angivits från de årliga övervakningsundersökningarna (av

Institutet för miljöanalys, ima), vilket antyder att vitmär-

lorna dött  – de gravida honorna ? – sedan provtagningar-

na i augusti. Vi har emellertid inte gjort några regelmässi-

ga kvantitativa bestämningar av individtätheten, men tog

några van Veen hugg (se sid. 31) under försöken för att få

en uppfattning om tätheten. Den uppskattades till betyd-

ligt lägre än vad som angivits från provtagningen i augus-

ti.

Det finns en möjlighet att de gravida honorna av

någon anledning dör i samband med reproduktionen.

Den dåliga kvaliteten på äggen tycktes också påverka

honornas överlevnadsförmåga: De var döende redan

något dygn efter insamlandet, jämfört med i normala fall

då en gravid hona kan förvaras upp till några veckor i rent

vatten innan analys. Eftersom Vätterns bottnar visar

mycket hög syremättnad året om och temperaturen på 100

m djup aldrig överskrider ca 4°C, är det osannolikt att

detta skulle vara orsaken till de odifferentierade äggen.

Jämförelser mellan Vänern och Vättern
Vår hypotes var att den högre tillgången på näring i

Vänern skulle resultera i en högre fekunditet. Fekundite-

ten hänger ihop med honans storlek (längd)14, som i sin

tur beror på födotillgången.

Vad vitmärlan egentligen äter är inte fullständigt

utrett. Forskning har visat att den i Östersjön livnär sig på

de översta millimetrarna i sedimentets ytskikt15. Flera

studier till trots, bland annat denna, kan vi inte se något

samband mellan fekunditeten och den organiska

halten/kolet i sedimentet. Det är med andra ord troligen

så att vitmärlan bara kan utnyttja det färska, primärt

producerade kolet som föda, medan ”åldrat” kol är en rela-

tivt dålig näringskälla.

Med tanke på sjöarnas näringskaraktär och de stora

skillnaderna i fekunditet verkar det som om Vänern erbju-

der bättre föda för vitmärlan än Vättern. Den extremt låga

fekunditet som fanns framför allt vid station 2 i Vättern är

anmärkningsvärd.

Gåtfullt samband
Den stora andelen odifferentierade ägg i Vättern bidrar

ytterligare till att ett mycket lågt antal vitmärlor kommer

att kläckas på de värst drabbade stationerna i sjöns södra

del.

Det finns ett klart samband mellan andelen odifferen-

tierade ägg och fekunditeten i Vättern. Om detta beror på

bottnarnas låga näringshalt eller om någon mänsklig stör-

ning är orsaken är svårt att säga säkert.

Genom tidigare erfarenheter av experiment och fält-

studier i recipienter vet vi att inga traditionella miljögifter

har orsakat de odifferentierade äggen. Vi har heller inga

förslag till hur sambandet mellan den låga fekunditeten

och de odifferentierade äggen kan förklaras. Fler provtag-

ningar och studier där man försöker koppla fekunditeten

till produktionsmätningar under året skulle kunna ge svar

på om den låga fekunditeten beror på näringsbrist eller på

något annat.

Vårblomningen i form av kiselalger utgör den huvud-

sakliga näringen för vitmärlan och under den produktiva

perioden lagrar vitmärlan reservnäring som sen används

under den sexuella mognaden då honans lipidrika gona-

der anläggs. Kiselalger innehåller förhållandevis hög halt

av fleromättade fettsyror som kan betraktas som högkvali-

tativ föda för både kräftdjur fisk och människa. Dinofla-

gellater och bakterierelaterat kol har visat sig mindre

värdefullt som näringskälla. I senare års studier har vi

analyserat halter fleromättade fettsyror i vitmärlorna från

Vänern och Vättern och Vätternmärlorna hade bara halva

mängden jämfört med Vänerndjur. Dessa fettsyror utgör

även förstadium till hormoner som påverkar den sexuella

mognaden och reproduktionen samt fekunditet. Det är

alltså mycket sannolikt att vitmärlan i Vättern har en

begränsad födoresurs och detta skulle även kunna resulte-

ra i reproduktionsskador som odifferentierade och döda

ägg16–19.

Slutsatser
• Studien har visat att undersökningstypen embryonal

utveckling hos vitmärla går utmärkt att använda även i

sötvattenmiljöer. Reproduktionsperioden följer i prin-

cip den i Östersjön och trots skillnader i latitud skiljer

sig inte reproduktionsperioden. Sjöar i hela Sverige

kan jämföras vid samma tidpunkt på året.

• Av de fyra sjöar som ingick i studien visade sig

Rogsjön vara mindre lämpad som representant för en

opåverkad sjö, dels med tanke på den höga frekvensen

missbildade embryon, vilket antyder någon form av

mänsklig påverkan, men också med avseende på den

mycket låga individtätheten.

30 | sötvatten 2002

vitmärlan ‒  liten räka i  miljöövervakningens tjänst

Här syns ett odifferentierat ägg bland övriga normala. I bilden till
höger är samtliga ägg i kullen odifferentierade och delvis degenere-
rade.



• Vänern och Vättern kan inte heller betraktas som

opåverkade referenssjöar men är på grund av sin stor-

lek och riksintresse viktiga att övervaka med tanke på

effekter av mijögifter.

• I denna studie användes en sedimentsläde för insam-

ling av vitmärlor. Vid en återkommande övervakning

är det bättre att välja sjöar med högre individtäthet och

då använda van Veen-huggare vid provtagningen.

Detta ger kvantitativa delprov och möjliggör statistis-

ka beräkningar. Metoden har i det marina program-

met uppvisat god förmåga att avslöja gradvisa försäm-

ringar av miljögiftspåverkan. Alla sjöar utom Rogsjön

uppvisade individtätheter som skulle möjliggöra

användandet av en huggare istället.

• Mycket kraftiga reproduktionsskador i form av odiffe-

rentierade ägg registrerades hos vitmärlan vid framför

allt de södra stationerna i Vättern.

• Resultaten visar att fekunditeten är i allmänhet är

lägre i sötvatten än i Östersjön. Vänern avviker från

övriga sjöar med betydligt högre fekunditet på alla

stationer och några stationer i södra Vättern uppvisade

mycket låg fekunditet. Mer specifika studier krävs för

att kunna fastställa om olika förutsättningar för till-

växt/fekunditet råder i brackvatten respektive söt-

vatten.

✒  brita sundelin är forskare och arbetar med

miljöövervakning samt reproduktionsstörningar och
endokrina effekter hos kräftdjur.

✒  ann-kristin eriksson-wiklund är dokto-

rand och arbetar med miljöövervakning samt reproduk-
tionseffekter av miljögifter i relation till andra antropoge-
na effekter som syrebrist osamt effekter av klimatvaria-
bler.

✒  eva håkansson är forskningsingenjör och arbe-

tar med fältprovtagning, experimenttillsyn, metodutveck-
ling. Hon är också föreståndare för fältlaboratoriet i
Studsvik.

noter och källhänvisningar

1. Sundelin, B., A-K. Eriksson. 1995. Effekter på embryonalutveck-
lingen hos vitmärla (Monoporeia affinis) i Vättern. Miljöövervakning

Vättern, Förslag till program och undersökningstyper,

Rapport nr 36.

2. Sundelin, B., Eriksson, AK. Håkansson, E.1998. Vitmärlans
embryonalutveckling. Bottniska viken 1997, årsrapport från den

marina miljöövervakningen, rapport från UMF.

3. Handbok för miljöövervakning, Naturvårdsverket.

4. De icke-parametriska statistiska metoder som använts är Mann-

Whitney och Kruskall-Wallis.

5. Conlan K (1994) Amphipoda crustaceans and environmental distur-
bance: a review. Journal of Natural History 28: 519-554

6. Eriksson, A-K., Sundelin, B., Broman, D., Näf, C 1996. Effects
on Monoporeia affinis of HPLC-fractionated extracts of bottom sedi-
ments from a pulp mill recipient. In: Environmental fate and effects

of pulp and paper mill effluents. Servos et al (eds) p 69-78, St Lucie

Press Florida.

7. Sundelin, B. 1983. Effects of cadmium on Pontoporeia affinis (Crus-
tacea: Amphipoda) in laboratory soft-bottom microcosms. Mar. Biol. 74,

203-212.

8. Sundelin, B. 1988. Effects of sulphate pulp mill effluents on soft-
bottom organisms - a microcosm study. Wat. Sci. Tech. Vol. 20, No. 2,

pp. 175-177.

9. Sundelin, B. 1989. Ecological effect assessment of pollutants using
Baltic benthic organisms. Dissertation, Univ. of Stockholm, Dep. of

Zoology 106 91 Stockholm.

10. Sundelin, B. 1992. Effect monitoring in pulp mill areas using
benthic macro- and meiofauna. In: Environmental fate and effects of

bleached pulp mill effluents. p. 371-380. SNV-rapport 4031.

11. Sundelin, B., A-K. Eriksson 1998. Malformations in embryos of
the deposit-feeding amphipod Monoporeia affinis in the Baltic Sea.

Mar. Ecol. Prog. Ser. 171: 165-180.

12. Göran Lithner, ITM, Stockholms universitet, (muntl., 1999).

13. Eriksson-Wiklund, A-K. B. Sundelin. (2001). Impaired reproduc-
tion of the amphipods Monoporeia affinis and Pontoporeia femorata as a
result of moderate hypoxia and increased temperature Mar. Ecol. Prog.

Ser. 171:165-180.

14. Leonardsson K, Sörlin T, Samberg H, 1988. Does Pontoporeia
affinis (Amphipoda) optimize age at reproduction in the Gulf of Both-
nia? Oikos 52: 328-336.

15. Lopez G, Elmgren R 1989. Feeding depths and organic absorption
for the deposit-feeding benthic amphipods Pontoporeia affinis and
Pontoporeia femorata. Limnol Oceanogr 34(6): 982-991

16. Hill C 1992. Seasonal changes in lipid content and composition in
the benthic amphipods Monoporeia affinis and Pontoporeia femorata.

Limnol Oceanogr 37 (6): 1280-1289

17. Sargent, J.R., Bell, J.G., Bell, M.V., Hendersen, R.J., and

Tocher, D.R. 1995. Requirement criteria for essential fatty acids.
J. Appl. Ichthyol. 11: 183-198.

18. Sundelin, B. Håkansson E., Sahl P. (2002). Effekter på vitmär-
lans reproduktion i Vänern och Vättern 2001. Report to Swedish EPA,

Vätternvårdsförbundet, Vänerns Vattenvårdsförbund (in press).

19. Volkman, J.K., Jeffrey, S.W., Nichols, P.D., Rogers, G.I.,

Garland, C.D. 1989. Faty acid and lipid composition of 10 species of
microalgae used in mariculture. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 128: 219-240.

sötvatten 2002 | 31

vitmärlan ‒  liten räka i  miljöövervakningens tjänst



32 | sötvatten 2002

Rikstäckande kvalitativ dokumentation 
Fisk har alltid haft stor betydelse för människors försörj-

ning eller rekreation. Därför har det också funnits god

lokal kännedom om arternas förekomst i sjöar. Under

slutet av 1800-talet gjorde landets fiskeritjänstemän

omfattande intervjuundersökningar som låg till grund för

beskrivningen av svenska insjöfiskars utbredning1.

Liknande enkätundersökningar samordnades under

1930–1950-talen av det nybildade Sötvattenslaboratoriet.

En modern motsvarighet – Riksfiskinventeringen 1996 –

samordnades med den vattenkemiska Riksinventeringen

1995.

Idag finns resultaten från de tre tidsperioderna hos

Sötvattenslaboratoriet, även om slutlig kvalitetssäkring av

databaserna återstår. Totalt handlar det om fiskartsinfor-

mation för 4228 identifierade sjöar från 1860–1911, 2496

sjöar från 1930–1950-talen och 2290 sjöar från 1996. Våren

2001 gjordes en utvärdering av 1800-talsmaterialet2, inklu-

sive en jämförelse av förändring under 100 år för de 355

sjöar som också ingick i Riksfiskinventeringen 1996.

Rikstäckande kvantitativ dokumentation
För att få fram komplett information om artsammansätt-

ning, individantal och åldersstruktur hos fisksamhällen

krävs metoder som fångar alla arter och storlekar både

representativt och kvantitativt. Fortfarande finns ingen

enkel metod för att uppskatta en sjös totala antal av varje

fiskart och åldersklass.

Sötvattenslaboratoriet har istället under drygt 30 år

utvecklat en metodik som ger kvantitativa resultat i relati-

va tal, dvs. antal och biomassa per nät3. Under början av

1990-talet utvecklades de s.k. översiktsnäten till nordisk

standard, och senare föreslogs denna metodik som euro-

peisk standard. Provtagningen syftar till att göra det

möjligt att utföra statistiskt säkra analyser av fisksamhäl-

lenas status och förändringar över tiden. Metoden är

framför allt anpassad till mellanstora sjöar (10–5000 ha).

Den används inom nationell och regional miljöövervak-

ning, men även av mer lokala utförare. Fiskeriverkets

Sötvattenslaboratorium är nationell datavärd sedan 1996,

och idag omfattar databasen 3393 provfisken i 2001 sjöar

(Se www.fiskeriverket.se).

Miljöövervakning
av fisk i sjöar

✒ Kerstin Holmgren EU:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft år 2000 och har som mål

att god ekologisk status i ytvatten och grundvatten ska råda. Fisk

ingår som en del i bedömningen av ekologisk status i sjöar, floder och

vatten i övergångszoner. I denna artikel beskrivs historien bakom

svensk miljöövervakning av sötvattenlevande fiskarter och kopplingen

till EU:s ramdirektiv. 

MILJÖMÅL

Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
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Fisksamhällets respons på 
storskaliga miljöförändringar
Parallellt med det allmänna intresset för fisk har forskning

bidragit till ökad förståelse för hur fiskarter och fisksam-

hällen påverkas av miljöförändringar. Det finns idag

många dokumenterade exempel på hur fisksamhällets

struktur påverkas av storskaliga processer som försurning,

övergödning och ändrade temperaturförhållanden.

Den svenska provfiskedatabasen har bland annat

använts för att studera artsammansättning och storleks-

struktur i förhållande till geografiska, utseendemässiga

och kemiska faktorer4 och för att bedöma betydelsen av

kritiska kemiska värden för försurningspåverkan på fisk5.

Både provfiskedatabasen och Riksfiskinventeringen 1996

användes i arbetet med att ta fram Naturvårdsverkets

Bedömningsgrunder för miljökvalitet6.

I dess nuvarande utformning beräknas ett index

utifrån nio parametrar som beskriver fisksamhällets struk-

tur och funktion. Resultaten från ett standardiserat prov-

fiske kan därmed kopplas ihop med förväntade värden

baserade på sjöns höjd över havet, area och maxdjup, även

om referensunderlaget är bristfälligt för högt belägna

fjällsjöar.

Bedömningsgrunderna används vid utvärdering av alla

provfisken som utförs av Sötvattenslaboratoriet, och

observerade avvikelser ofta kan relateras till påverkan av

försurning eller övergödning7.

Referenstillstånd och avvikelser
De svenska bedömningsgrunderna för fisk utgår från ett

beräknat ”normaltillstånd” under 1990-talet.

Gränsen till ”liten avvikelse” är 50%-percentilen av det

underlagsmaterial som används för beräkning. Detta rela-

tivt breda intervall används på grund av både mätosäker-

het och naturlig variation mellan år.

I ett standardiserat provfiske varierar antalet fångade

arter lite mellan år (0–15%). Det innebär att de flesta arter

som påträffas under en tioårsperiod med hög sannolikhet

fångas under varje enskilt år.

Antal fiskar och biomassa per nät varierar mer och kan

mätas inom ±25% noggrannhet, både för den totala fång-

sten och för de vanligaste arterna separat. Den observera-

de variationen mellan närliggande år ligger oftast inom

mätosäkerheten8. Biomassan av småfisk, både totalt och

inom arter, varierar dock ofta mycket mer än ±25% mellan

år och mätfelet är troligen högre än för fisksamhällets

totala biomassa. Årliga åldersanalyser av vanliga arter kan

belysa att återväxten till högre ålder och storlek varierar

mellan årsklasser födda olika år.

Förekomst av fisk mindre än 10 cm innebär enligt

bedömningsgrunderna att rekrytering skett något av de

senaste åren och att återväxten är normal.

Ostörd artsammansättning, 
individantal och känsliga arter
Redan vid inventeringen för 100 år sedan hade 11% av

sjöarna utsatts för vattenståndssänkningar och några var

reglerade via dammbyggnader2. Dessutom hade en eller

flera fiskutsättningar gjorts i 7% av sjöarna, och ytterligare

utsättningar noterades ofta vid Riksfiskinventeringen

1996. Utsättningarna har framför allt inneburit att inhem-

ska arter introducerats i nya vatten. I vissa fall har utsätt-

ningarna påskyndat arternas naturliga spridning, t.ex. via

återintroduktioner i kalkade vatten. Om en ny art etable-

ras i en sjö kan förekomsten av andra arter minska på

grund av konkurrens och predation. Bland de sjöar som

kunde jämföras efter 100 år fanns ingen signifikant förän-

dring i genomsnittligt artantal, men antalet försvunna

arter var fler än antalet tillkomna arter i de mest försurade

sjöarna 1995. Detta är rimligt eftersom reproduktionen av

bland annat mörtfiskar upphör vid kraftig försurning.

Dagens bedömningsgrunder med klassning av till-

FAKTA

Fiskfauna i sjöar – ramdirektivets kriterier

God ekologisk status tillåter i allmänhet endast små avvikelser
från referenstillståndet som är hög ekologisk status. 

För fiskfaunan har referenstillståndet delats in i tre kriterier:
1. Artsammansättning och individantal ska helt eller nästan

helt överensstämma med ostörda förhållanden
2. Alla känsliga arter som är specifika för sjötypen ska finnas
3. Fisksamhällets åldersstruktur ska visa ringa tecken på

mänsklig påverkan och får inte indikera misslyckad reproduk-
tion eller utveckling hos en enskild art.

I praktiken saknas kvantitativa mätningar utförda under helt
ostörda förhållanden, och det finns inga givna gränser för de
avvikelser som ryms inom naturlig variation mellan sjöar och
mellan år. 

Resultatet av ett provfiske i sjön Tärnan, Uppland (miljöövervaknings-
sjö). Fångsten i det översta nätet dominerades av mört, sarv och
abborre.
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stånd och avvikelser från normaltillståndet påminner

mycket om vad som föreslås inom EU:s ramdirektiv för

vatten.

För fisksamhället som helhet speglar de relativa

måtten på förväntat individantal och biomassa troligen

situationen i ett ”opåverkat tillstånd”. Däremot är det

fortfarande svårt att definiera referenstillståndet när det

gäller artsammansättningen. I nuvarande bedömnings-

grunder beskrivs mångfalden istället genom antalet arter.

Erfarenheter från 100-årsstudien ger stöd för att förväntat

artantal ger en rimlig uppskattning av ett ostört tillstånd.

Träffsäkerheten kan eventuellt öka om det idag mer

omfattande referensmaterialet fördelas både på höjd över

havet och geografiska regioner. Däremot är det fortfaran-

de mindre troligt att vi ska kunna peka ut exakt vilka av de

mer ovanliga arterna som bidrar till det totala artantalet i

en enskild sjö. Möjligen kan tillståndet god ekologisk

status uppfyllas när någon eller några arter med viss

sannolikhet för förekomst påträffas.

Samma resonemang bör rimligtvis föras kring arter

som är känsliga för t.ex. försurning. Helt uteblivna

årsklasser av abborre och mört är sällsynt i icke sura sjöar,

om inte ett extremt kallt klimat begränsat återväxten9.

Opåverkad åldersstruktur
Fiskars tillväxt, och indirekt överlevnad, begränsas fram-

för allt av temperatur och tillgången på föda. Födotill-

gången påverkas av såväl yttre faktorer som biologiskt

samspel i form av konkurrens och predation. Temperatur

och näringsförhållanden påverkar födotillgången via

effekter på hela den biologiska produktionen, medan t.ex.

lågt pH och höga aluminiumhalter kan slå ut lämpliga

näringsdjur.

För kriteriet om ”normal åldersstruktur” behövs en

fördjupad utvärdering av naturlig variation i tillväxt och

rekrytering mellan närliggande år. Åldersprover av vanliga

arter samlas alltid in vid provfisken utförda av Fiskeriver-

kets Sötvattenslaboratorium, och för närvarande sker

årligt provfiske i 29 sjöar inom nationell miljöövervakning

och kalkningseffektuppföljning. I de flesta av dessa har

också vattentemperaturen under de senaste åren mätts

kontinuerligt. Preliminära analyser visar att det finns ett

samband mellan vattentemperatur och lufttemperatur vid

närliggande väderstationer. På så sätt öppnas möjligheten

att uppskatta dagliga temperaturförändringar i vattnet

under tidigare år. Med hjälp av detta kan man sedan

modellera fram maximal tillväxtpotential förutsatt att

temperaturen är den enda begränsande faktorn. I förläng-

ningen kan denna information användas för att särskilja

en del av den naturliga mellanårsvariationen i tillväxt och

rekrytering.

✒  kerstin holmgren är forskare vid Fiskeriverket

Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Projektledare för
delprogram om fisk i sjöar inom nationell miljöövervak-
ning och Integrerad Kalkningseffektuppföljning (ikeu).
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Figur 1. Variation i fiskbiomassa (g/nät) mellan år i Fiolen (referens-
sjö inom den nationella miljöövervakningen). Årliga åldersanalyser av
vanliga arter bekräftar att återväxten till högre ålder och storlek
varierar mellan årsklasser födda olika år.
Alla arter = (abborre, gädda, mört och sik). För varje grupp visas
medelvärdet och variationskoefficienten i %.
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På följande sidor presenteras resultat från

ett urval av de rapporter som landets läns-

styrelser givit ut inom programmen för

grundvatten och sjöar och vattendrag under

2001. De olika länsstyrelserna kan nås på

Internet under samlingsadressen www.lst.se 

Många uttrar i trakten av Ljungan

Glädjande nog har uttern ökat i antal på flera håll i landet
under 1990-talet. Denna ökning gäller också i Jämtland där
länsstyrelsen genomfört en inventering av uttern.

Sedan 1968 är uttern fridlyst i Sverige och klassad som

sårbar enligt ArtDatabankens rödlista. Orsaken till

utterns tillbaka gång är de höga PCB-halterna i fisk, som

är dess huvudsakliga föda. Andra hot är trafik och tidigare

jakt. I Norrland har också utbyggd vattenkraft förändrat

ekosystem och fiskbestånd till utterns nackdel.

Under vintern 2000–2001 genomförde Länsstyrelsen i

Jämtland en länsomfattande utterinventering. Uppgifter

om direkta observationer, spår eller spillning har samlats

in av erfarna personer. Totalt inkom 35 st rapporter från

olika delar av länet.

I det spårinventerade området (5,9 kvadratmil) gjordes

sammanlagt 14 st observationer av utterspår, från minst 5

och max 7 individer. Tätheten var 0,8–1,2 uttrar/kvadrat-

mil och det är flera gånger högre än den genomsnittliga

tätheten för uttrar i Norrland, som ligger på 0,1–0,4

uttrar/kvadratmil. De allra flesta observationerna gjordes

längs Ljungans huvudflöde och i övrigt visar studien att

flest uttrar fanns i centrala Jämtland. I de nordligaste

respektive sydligaste delarna var det däremot svårare att

finna några uttrar.

källa : Utterinventering i Jämtlands län – lägesrapport oktober 2001
av Leif Rodhe, Micael Sundberg och Ingemar Näslund, Läns-

styrelsen i Jämtlands län. Rapport nr 01:1.

Vattenväxter i sura eller kalkade sjöar inventerade

Länsstyrelsen i Stockholms län har under en längre tid över-
vakat bottenfauna och vattenkemi i några kalkade sjöar och
sura referenssjöar. Under sommaren 1998 inventerades tio
sjöar, fem kalkade, fyra sura och en neutral referenssjö. Över-
vattensväxter och flytbladsväxter förekom i riklig mängd i de
flesta av sjöarna. Övervattensarterna var den artrikaste
växtgruppen och floran av undervattensväxter var artfattig i
flera sjöar.

De inventerade sjöarna var de försurade referenssjöarna

Svulten, Långviksträsk, Stora Alsjön och Vidsjön, de

kalkade sjöarna Vidsjön, Vidsjön (Få), Långträsk, Svart-

Notiser från den regionala 
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träsk, Stora Horssjön och Ällmora träsk. Hampträsk var

neutral referenssjö.

Vattenväxterna inventerades och kvantifierades med

hjälp av s.k. taxeringslinjer. Resultaten från dessa använ-

des sedan för att bygga upp vegetationskartor.

Artantalet varierade mellan 8–19 arter och allra arti-

kast var Vidsjön med 19 arter, Hampträsk med 18 och

Långviksträsk med 15. Artfattigast var det i Stora Hors-

sjön och Vidsjön (Få) med 9 respektive 8 arter. Antalet

övervattensarter varierade mellan 3 och 11 arter och var

den i särklass artikaste växtgruppen i alla sjöar. Flytblads-

växterna var i flera sjöar den artfattigaste gruppen, men i

Vidsjön fanns fyra arter, bland annat gäddnate och vatten-

pilört. När det gäller undervattensväxter var artantalet

också mycket magert, med undantag av Långviksträsk

och Ällmora träsk där det fanns 7 respektive 8 arter, t.ex.

långnate, löktåg, hårslinga och hästsvans.

I sjöarna fanns också undervattenslevande mossor som

vitmossa och näckmossa. I de humösa, näringsfattiga

sjöarna påträffades mattbildande cyanobakterier.

En del av skillnaderna mellan de sura och de kalkade

sjöarna kan kopplas till de vattenkemiska olikheterna.

Koldioxidassimilerande undervattensväxter som vatten-

bläddra, dvärgbläddra och undervattensformen av häst-

svans fanns bara i de sura sjöarna och dessa arter är troli-

gen missgynnade av kalkning.

Hårslinga och kransalgen Nitella opaca fanns bara i

sjöar med hög alkalinitet, och dessa arter är troligen

gynnade av kalkning. Löktåg fanns i både kalkade och

försurade sjöar och i den kalkade sjön Vidsjön (Få) domi-

nerade den vegetationen. Detta är troligen en effekt av

kalkningen där.

källa: Inventering av vattenväxter – kalkade och okalkade sjöar
av Stefan Dahlgren. Länsstyrelsen i Stockholms län,

underlagsmaterial; Nr 03: mars 2001.

Vattendrag i Värmland naturvärdesbedömda 
med hjälp av flygbilder och helikopter

Länsstyrelsen i Värmland har använt flygbildstolkning och
också prövat helikopterinventering som ett hjälpmedel att
bedöma naturvärden hos några av länets vattendrag. Båda
metoderna fungerade men flygbildstolkningen behöver
kompletteras med fältkontroller för att ge en heltäckande bild.
Helikopterinventeringen är både tids- och kostnadseffektiv,
men lämpar sig bäst för inventering av större obebyggda
områden.

Tolv avrinningsområden i norra och östra Värmland har

inventerats för att öka kunskaperna om dess naturvärden

och förbättra förutsättningarna för länets vattenvårds-

arbete. Inventeringen genomfördes med hjälp av svartvita

flygbilder fotograferade i mitten av 1990-talet. Förutom

flygbilder användes topografiska och ekonomiska kartor,

dammgregistret och SMHIs register över avrinnings-

områden.

Vattendragen delades in i delsträckor och klassificera-

des beroende på strömtyper, geologiska formationer,

tänkbara vandringshinder och förekomst av skogsbårder.

Inventeringen visar att de värmländska vattendragen i

hög grad var påverkade av regleringar. De var också frag-

menterade enligt System Aquanot. 57 % av sjöarna som var

större än 50 hektar var reglerade.

Få av vattendragens stränder hade vegetationsbårder,

men det kan också bero på att på flygbilderna tolkades

vegetation med en lägre täckningsgrad av träd än 75% inte

som skog. Bården skulle också nå ända ned till vattnet.

Flygbilder har fungerat bra för denna typ av invente-

ring, förutsatt att den kombineras med fältkontroller. Att

genomföra en sådan heltäckande undersökning tar dock

mycket tid och stora resurser i anspråk.

Helikopterinventeringen prövades för tre vattendrag i

norra Värmland; Fämtan, Halgån och Likan 136 km

vattendrag inventerades av två personer under tre dagar

och följande faktorer studerades: strömtyp, vattendragens

bredd, vandringshinder, flottledsrensning, markanvänd-

ning i närmiljön, trädslag i närmiljön (barr/löv) samt

skuggning – vegetationskvalitet i strandzonen.

Avsikten med helikopterinventeringen var att jämföra

den med andra metoder, t.ex. flygbildstolkning eller

inventering till fots.
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Undersökningen visade att helikoptermetoden är bra

eftersom den snabbt ger en god översikt över värdefulla

biotoper, hot och restaureringsbehov, framförallt i vatten-

drag med tillhörande strandzon. Strömtyper och

vandringshinder syntes också väl och kunde klassas med

god noggrannhet. Flottledsrensningen syntes mycket

tydligare än vid flygbildstolkning. Vegetationen syntes

också bra från helikoptern men den höga hastigheten

gjorde det något svårare att avgränsa och klassa vegeta-

tionstyperna.

Helikoptermetoden har visat sig vara speciellt bra för

inventering i ett storskaligt obebyggt landskap, i ett mer

varierat landskap fungerar metoden troligen något sämre.

Det finns också en hel del praktiska saker som bör tränas

för att metoden ska fungera riktigt bra, bl.a. goda förbere-

delser, rätt typ av helikopter samt helikopterförare med

erfarenhet av inventeringar.

not: System Aqua är ett av Naturvårdsverket utprövat enhetligt

verktyg för att beskriva och bedöma naturvärden i vatten.

Det finns också två handledningar som har utarbetats av

länsstyrelsen i Jönköpings län; den ena är en manual för

biotopkartering och den andra en beskrivning av hur man

lokaliserar och avgränsar nyckelbiotoper i och vid vatten

källa: Vattendragsinventering i Värmland – två metodstudier av

Annika Granath och Ellen Hultman. Länsstyrelsen i

Värmlands län. Rapport 2001:5.

Sandkryparen – unik fisk som bör skyddas

Sandkryparen är en i Sverige sällsynt fisk, vars starkaste
bestånd finns i Mörrumsån, Kronobergs län. Här inventera-
des beståndet under sommaren 2000 och sandkrypare påträf-
fades på fyra nya lokaler.

Sandkryparen är en bottenlevande fisk som lever i ström-

mande vatten och sjöar där botten är grusig eller sandig.

Fisken är framförallt hemmahörande på den europeiska

kontinenten och dess utbredning i Sverige begränsas till

landets södra delar. Långt in på 1900-talet var sandkrypa-

ren, trots sin litenhet (sällan över 15 cm), en uppskattad

matfisk, bl.a. i södra Tyskland. I Storbritannien anses den

vara en utmärkt betesfisk. Även i Sverige har den använts

som agn för ålrev, bl.a. i Åsnen och Salen, Kronobergs län.

I Sverige är det just Kronobergs län, närmare bestämt

Mörrumsåns avrinningsområde, som hyser några av de

starkaste sandkryparbestånden och där genomförde läns-

styrelsen en inventering av beståndet under sommaren

2000.

Inventeringen utfördes genom att 44 lokaler i

Mörrumsåns avrinningsområde provfiskades – 29 av loka-

lerna var i strömmande vatten och 15 i sjöar. Provfiske-

metoden var elfiske. Glädjande nog kunde sandkrypare

konstateras på 4 nya lokaler, och ytterligare två lokaler

upptäcktes vid en stormusselinventering samma sommar.

Länets tätaste bestånd hittades vid Havbältan (södra

Åsnen) – 51,3 individer per 100 m2. Vid Obyån och Skyeån

var tätheten lägre; 1,6 respektive 1,9 individer per 100 m2.

Sandiga, grusiga bottnar är ett krav för att sandkrypa-

ren ska trivas och den klassas som missgynnad på ArtDa-

tabankens rödlista. Riklig undervattensvegetation och

påväxtalger på stenblock gynnar också sandkryparen. Den

lever av bottenlevande smådjur.

1998 tog Naturvårdsverket fram ett åtgärdsprogram

som syftade till att säkerställa sandkryparens nuvarande

utbredning och genetiska diversitet. I programmet ingår

att övervaka och skydda sandkryparen på platser där den

riskerar att minska i antal t.ex. Saxån och Kävlingeån.

källa: Förekomster av sandkrypare i Kronobergs län
av Teodor Samuelsson. Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Rapport 2001:9.

Småsvalting – gracil undervattensväxt 
med försvagat fäste i Mälaren

Småsvalting är en undervattensväxt som är endemisk för
Östersjöregionen. Den klassas som ”starkt hotad” enligt
ArtDatabankens artlista, är en prioriterad art i EU:s habi-
tatdirektiv och upptagen bland ”speciellt skyddsvärda arter” i
Bernkonventionen. Det finns därför god anledning att ha
kontroll på de krympande bestånden i Mälaren och Östersjön.

Sandkrypare



Under andra halvan av 1900-talet minskade småsvalting

kraftigt i Mälaren och under många år var Stora Ullfjär-

den den enda kända lokalen där. Orsaken till att småsval-

tingen försvunnit är övergödda vatten och exploatering av

strandområden. Småsvaltingen blommar under juli-

augusti med stängda blommor, den är självbefruktande

och lever på 0,5–4 meters djup.

I slutet av 1990-talet upptäcktes åter småsvalting på

sex nya lokaler i Mälaren. Vid tre av dessa genomfördes

under somrarna 1998 och 2000 en inventering för att ta

reda på småsvaltingens utbredning och täthet. Undersök-

ningen ingick i den regionala miljöövervakningen av

biologisk mångfald och de inventerade lokalerna var

Asknäsviken/Sandudden, Gräsholmen och Herrmete.

Bestånden inventerades med hjälp av vegetationsprofiler
not 1 som placerades ut under vegetationsperioden.

Avgränsningen kontrollerades också av dykare.

Resultaten av inventeringen visade att de allra glesaste

bestånden återfanns vid Sanduddens nordligaste del samt

vid Herrmetes södra del, där det i medeltal endast fanns

0,1 exemplar/m2. Vid Asknäsvikens/Sanduddens södra del

fanns det däremot gott om småsvalting, en täthet på 11

exemplar/m2. I det områdets norra/nordöstra del fanns

det till ytan största beståndet på 7900 m2 och ett beräknat

antal om 17000 exemplar.

Totalt sett hade bestånden vid Gräsholmen minskat

kraftigt under senare år och även vid Herrmete hade

bestånden krympt.

När det gäller den äldre lokalen vid Stora Ullfjärden

ser beståndet också ut att ha minskat till totalt ca 1000

plantornot 2.

not 1 : Vegetationsprofilerna i denna inventering är ”profiler”, vars

start och slutpunkt bestämts med GPS/Garmin 12CX. De

utgår från land och skär tvärs djupgradienten mot djupare

vatten, mätlinor indikerar områdets avgränsning. Invente-

ringen ägde rum på 1 meters avstånd från mätlinan. Avbrott

skedde vid 4 m djup där småsvalting inte längre påträffas.

not 2 : Anders Jacobsson (muntligt).

källa: Småsvalting i Mälaren av Stefan Dahlgren och Anders

Jacobsson. Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapport 2001:7.

Första utvärderingen av 23 vattendrag 
i Jönköpings län klar

Länsstyrelsen i Jönköping har utvärderat miljötillståndet i 23
av länets vattendrag, längs 26 sträckningar. Det är den första
undersökningen av tidsserievattendrag – vattendrag som
undersökts under ett antal år – som genomförts där. Den visa-
de bland annat på en relativt hög diversitet av bottenfauna
och fisk.

Vattendragen som undersökts är i regel inte påverkade av

kalkning, de är spridda över hela Jönköpings län och

hänger samman med de större avrinningsområdena

Emån, Lagan, Nissan och Motala ström. Syftet med

utvärderingen var att värdera tidstrender och bedöma till-

ståndet i vattnet – de vattenkemiska förhållandena, samt

förekomsten av bottenfauna och fisk. Tillståndsbedöm-

ningen gjordes enligt Naturvårdsverkets bedömnings-

grunder för sjöar och vattendrag, 1999. Några av mätning-

arna började redan på 1960-talet, några på 80-talet, men

majoriteten har utförts under perioden 1990–2000.

Här är ett urval av de resultat som undersökningen av de

26 vattendragsträckningarna visade:

• pH 20 sträckor hade neutralt eller svagt surt vatten.

Två vattendrag visade måttlig försurning: Helgaboån

och Kvarnaboån, starkt försurade var Markåsbäcken,

Rålsmossebäcken, Stenbäcken och Planabäcken.

• Alkaliniteten visade korrelerade värden där ovanståen-

de starkt försurade vattendrag hade ingen eller

obetydlig alkalinitet. Även Kvarnaboån uppvisade

samma värden. Resterande vattendrag hade mycket

god till god alkalinitet.

• Färgen i vattendragen har förändrats genom åren. Sex

vattendrag hade starkt färgat vatten, 11 betydligt färgat

vatten och 4 måttligt färgat vatten. De flesta vatten-

drag hade signifikant ökande vattenfärg och inga visar

några minskande tendenser. Färgförändringen beror

troligen på den ökade nederbörden och högre grund-

vattennivån under slutet av 1990-talet. Detta har lett

till ökad tillförsel av organiskt material.

• Halterna av organiskt material var följaktligen höga i

tidsserievattendragen; 9 stycken hade mycket höga

halter, däribland Gagnån, Helgaboån och Kvarnabo-

ån, 13 måttligt höga och endast 3 hade låga halter. De

flesta vattendrag hade signifikant ökande halter, tre

hade minskande; Gnyltån, Lillån och Planabäcken.

• Näringsämnen i form av totalfosfor och totalkväve var i

allmänhet låga i tidsserievattendragen. Endast Plana-

bäcken hade måttligt höga halter totalfosfor. När det

gäller totalkväve hade 9 vattendragssträckor måttligt

höga halter och Kallebäcken hög halt.

• Bottenfaunan verkar vara obetydligt påverkad av orga-

niska föroreningar och visar på en måttligt hög till hög

diversitet. Försurningspåverkan är också den obetyd-

lig, förutom i den starkt försurade Markåsbäcken.

• Det fanns i allmänhet ett högt antal fiskarter i de

undersökta vattendragen, och dessa utgjorde en mått-

ligt hög biomassa. I Kallebäcken, Kvarnaboån och

Svedån var antalet fiskarter dock lågt.

källa: Tidsserievattendrag i Jönköpings län av Mette Hein och

Bernhard Jaldemark. Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Meddelande 2001:13.
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Referensstationer – grundvatten 

Programmet syftar till att ge en årlig rikstäckande

beskrivning av tillståndet i svenskt grundvatten. Under-

sökningarna ska även till viss del kunna beskriva påverkan

på grundvattnet av metaller, eutrofiering samt försurning.

Programmet utgör en del i den nationella sötvattensöver-

vakningen och kopplingar till ytvatten, främst rinnande

vatten, görs. Resultaten ska även ge underlag till och vara

hjälp vid utvärdering av bedömningsgrunder för grund-

vatten och miljökvalitetsmål samt normer.

Utförare: Sveriges geologiska undersökning, 
Box 670, 751 28 Uppsala

Kontaktperson: Mats Aastrup, Mats.Aastrup@sgu.se

Referensstationer – vattendrag 

Detta program syftar till att följa mellanårsvariationer och

förändringar över tiden i ett för landet representativt urval

av vattendrag som inte direkt är påverkade av utsläpp eller

intensiv markanvändning. Resultaten ska också kunna

användas som referens vid tolkning av de periodvisa,

landsomfattande inventeringarna och för bedömning av

förändringar i mer påverkade vattenområden.

Delprogrammet omfattar cirka 50 vattendrag. I

vattendragen tas prov på kemin 12 gånger per år. I några

vattendrag sker en intensifierad provtagning. Detta sker

genom att kemi- och planktonprov tas sju till åtta gånger

per år. Vattendragen elfiskas och bottenfaunaprov tas en

gång per år.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys 
Box 7050, 750 07 Uppsala

Kontaktpersoner: Richard Johnson, 
Richard.Johnson@ma.slu.se (övrig biologi), 
Anders Wilander, Anders.Wilander@ma.slu.se (kemi), 
Björn Bergquist, Bjorn.Bergquist@fiskeriverket.se (fisk) 

Referensstationer – sjöar

Detta program syftar till att följa mellanårsvariationer och

förändringar över tiden i ett för landet representativt urval

av sjöar som inte direkt är påverkade av utsläpp eller

intensiv markanvändning. Resultaten ska också kunna

användas som referens vid tolkning av de periodvisa,

Miljöövervakning i sötvatten

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen syftar till att beskriva till-

stånd och förändringar i miljön. Finansiering av programmens

genomförande sker genom medel från Naturvårdsverket. Vid

sidan av de nationella programmen bedrivs även miljöövervak-

ning läns- eller avrinningsområdesvis. 

Kontaktperson för programområdet Sötvatten är 
Håkan Marklund, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, hakan.marklund@naturvardsverket.se
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landsomfattande inventeringarna och för bedömning av

förändringar i mer påverkade vattenområden.

Delprogrammet omfattar omkring 90 sjöar. I sjöarna

tas prov på vattenkemin tre till fyra gånger årligen och

prov på växtplankton samt bottenfauna en gång per år. I

några av sjöarna sker en intensifierad provtagning. Detta

sker genom att kemi- och planktonprov tas sju till åtta

gånger per år. Sjöarna provfiskas och bottenfaunaprov tas

en gång per år.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys 
Box 7050, 750 07 Uppsala

Kontaktpersoner: Richard Johnson,
Richard.Johnson@ma.slu.se (övrig biologi), 
Anders Wilander, Anders.Wilander@ma.slu.se (kemi),
Kerstin Holmgren, 
Kerstin.Holmgren@fiskeriverket.se (fisk)

Flodmynningar

Avrinningen av näringsämnen och andra substanser från

olika geografiska områden och tillförseln till kust och hav

studeras i detta delprogram, som omfattar totalt 50 statio-

ner. Programmet är huvudsakligen till för att möta de krav

som ställs på Sverige genom internationella konventioner.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys 
Box 7050, 750 07 Uppsala

Kontaktperson: Anders Wilander, Anders.Wilander@ma.slu.se

Stora sjöarna 

Delprogrammet syftar till att ge en årlig tillståndsbeskriv-

ning för såväl biologiska som kemiska variabler i Sveriges

stora sjöar. Resultaten utgör en del av den information

som årligen insamlas i övervakningsprogrammen för

sötvatten. Data kan jämföras med motsvarande resultat

för övriga sjöstorlekar.

Utförare: Respektive vattenvårdsförbund 
Vänerns vattenvårdsförbund, kontaktperson:

Agneta Christensen, agneta.christensen@o.lst.se
Vätternvårdsförbundet, kontaktperson: Måns Lindell,

mans.lindell@f.lst.se
Mälarens vattenvårdsförbund, kontaktperson: Lars Edenman,

lars.edenman@u.lst.se

Miljögifter i fisk och provbankning 

Halter av vissa organiska miljögifter och metaller i fisk

analyseras i cirka tio sjöar. Prover från 18 sjöar läggs i prov-

bank för framtida analyser. Programmet syftar till att

studera ett antal miljörelevanta metaller och organiska

ämnen i såväl färskt som provbankat material. Insamling-

en är huvudsakligen knuten till referenssjöprogrammet

för att på så sätt erhålla annan information om provtag-

ningsplatsen. Resultaten utgör sen referensmaterial till

andra regionala undersökningar.

Utförare: Provbankning – Naturhistoriska riksmuseet, 
Gruppen för miljögiftsforskning, Box 50007, 
104 05 Stockholm. 
Kontaktperson: Anders Bignert, Anders.Bignert@nrm.se

Metaller – Stockholms universitet / ITMm, 
106 91 Stockholm. 
Kontaktperson: Hans Borg, hans.borg@itm.su.se

Riksinventering, sjöar och vattendrag 

Dessa undersökningar syftar till att ge en rikstäckande

bild av tillståndet hos det samlade beståndet av svenska

sjöar och vattendrag och påverkan av försurning, övergöd-

ning och förekomst av metaller. Under senare år har resul-

tat från sjöinventeringarna bland annat utgjort underlag

för internationella överenskommelser om utsläppsbe-

gränsningar av svavel och kväve.

Riksinventeringen genomförs vart sjätte år för att

passa till internationella rapporteringskrav. Den senaste

riksinventeringen genomfördes under hösten 2000. Prov-

tagningen omfattade 3 464 sjöar och 727 vattendrag;

bottenfauna provtogs i 20 procent av sjöarna och 97
procent av vattendragen.

Utförare: Institutionen för miljöanalys
SLU, Box 7050, 750 07 Uppsala

Kontaktpersoner: Richard Johnson, Richard.Johnson@ma.slu.se
(biologi) och Anders Wilander,
Anders.Wilander@ma.slu.se (kemi)

Integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)

Långsiktiga effekter av kalkning följs i 14 sjöar och 12
vattendrag.

Programmet ska visa om den svenska kalkningsverk-

samheten återskapar ekosystem som liknar situationen

före försurning samt avgöra om kalkningsverksamheten

leder till oönskade effekter i sjöar och vattendrag.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys, Box 7050, 
750 07 Uppsala (vattenkemi, viss biologi), 
ITM Solna, Stockholms universitet 
106 91 Stockholm (metaller, sediment) och 
Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet, 
178 93 Drottningholm (fisk).

Kontaktpersoner: Gunnar Persson (projektledare) 
Gunnar.Persson@ma.slu.se

Ansvarig för detta program hos Naturvårdsverket: Torbjörn Svenson,
torbjorn.svenson@naturvardsverket.se



Regional övervakning

Länsstyrelserna bedriver själva, eller i samverkan med

andra, en miljöövervakningsverksamhet med delvis

samma programstruktur och syften som den nationella,

det vill säga med länsvisa sjö- och vattendragsinventering-

ar samt referenssjöar och -vattendrag. Därtill förekommer

specialundersökningar av objekt som är av särskilt intresse

för respektive län. Undersökningarna organiseras av läns-

styrelserna och finansieras till stor del av Naturvårdsver-

ket.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Länens miljöövervakningsansvariga. Under Natur-

vårdsverket hemsida för miljöövervakningen finns aktuella
länkar till utförare av övervakningen:
www.naturvardsverket.se. 
Länen går även att nå via www.lst.se.

Regional kalkeffektuppföljning

I anslutning till kalkningen av sjöar och vattendrag bedrivs

en effektuppföljning efter program från länsstyrelserna

och med godkännande av Naturvårdsverket. Den vatten-

kemiska effektuppföljningen omfattar cirka 7 500 sjöar

och 700 vattendrag. Även biologisk effektuppföljning

utförs.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Kalkningsansvariga på länsstyrelserna.

Samordnad recipientkontroll (SRK)

Kopplat till föroreningsutsläpp och annan påverkan

bedrivs fortlöpande avrinningsområdesvisa undersök-

ningar i regi av vattenvårdsförbund och vattenförbund.

Verksamheten 1997 omfattade 680 provtagningspunkter i

sjöar och 1 350 provpunkter i vattendrag.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Vattenvårdsförbund och vattenförbund.

Länsvis eller avrinningsområdesvis miljöövervakning

Andra program
för långsiktiga
undersökningar

Vattenföring

SMHI:s observationer eller beräkna-

de värden för vattenföring används

för beräkningar av materialtranspor-

ter med vattendragen inom såväl den

nationella som den regionala miljöö-

vervakningen.

Utförare: SMHI, 601 76 Norrköping.
Kontaktperson: Sven-Erik Westman, 
sven-erik.westman@smhi.se

Pelagisk fisk i de stora sjöarna

Biomassan av pelagisk fisk i de tre

största sjöarna undersöks årligen

genom Fiskeriverkets försorg.

Utförare: Fiskeriverket
Sötvattenslaboratoriet

Kontaktperson: Per Nyberg, 
per.nyberg@fiskeriverket.se

Datavärdskap
Naturvårdsverket arbetar med ett nationellt system med datavärdskap för

miljöövervakningens olika områden. Datavärdskapet innebär bland

annat att kvalitetssäkra och tillgängliggöra insamlade data. Hittills har

datavärdskap inrättats för fyra områden inom sötvattensområdet.

Datavärdskap grundvatten
Omfattning: Nationella miljöövervakningsprogram samt SGU:s brunnsarkiv.
Datavärd: Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Kontaktperson: Mats Aastrup, Mats.Aastrup@sgu.se

Datavärdskap sjöar och vattendrag 
Omfattning: Nationella och regionala miljöövervakningsprogram, undantaget hydrologi,

organiska miljögifter i sediment och biologiskt material samt fisk.
Datavärd: SLU, Institutionen för miljöanalys

Box 7050, 750 07 Uppsala.
Kontaktperson: Bert Karlsson, Bert.Karlsson@ma.slu.se.

Datavärdskap fisk 
Omfattning: Statistik från provfisken och elfisken inom framförallt den regionala och

nationella kalkeffektuppföljningen.
Datavärd: Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet 

Kustfiskelaboratoriet 740 71 Öregrund.
Kontaktperson: Magnus Appelberg, magnus.appelberg@fiskeriverket.se

Datavärdskap miljögifter i biota 
Omfattning: Miljögifter i nationella och regionala övervakningsprogram.
Datavärd: IVL Svenska miljöinstitutet AB, Box 47086, 402 58 Göteborg
Kontaktperson: Eva Brorström-Lundén, eva.bl@ivl.se.



Sötvatten 2002 belyser miljöövervaknings-

resultat från det gångna året med fokus på

miljötillståndet i landets största sjöar.

Rapporten handlar även om fisk och 

om räkor som miljöövervakare.

Miljöövervakning av sötvatten äger rum på

hundratals platser runt om i landet. Kartan

visar provtagningsstationer för grundvatten

(vitt), referensvattendrag (orange), prov-

fiske och provbankning (blått), refer-

enssjöar (gult) och flodmynningsstationer

(mörkröd).


