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Sammanfattning 
 
Gonyostomum semen är en skadlig alg som kan ge upphov till algblomningar mestadels i bruna sjöar, 
som är den vanligaste sjötypen i Sverige. Algen kan orsaka problem för samhället på grund av det slem 
som algen utsöndrar, vilket kan bl. a. leda till mindre attraktiva badplatser och igensättning av filter i 
vattenreningsverk. Vi presenterar en enkät angående svenska länsstyrelsers uppfattning om G. semen 
och de eventuella problem algblomningarna kan orsaka. 15 länsstyrelser svarade på enkäten, och i 
rapporten presenterar vi deras svar. De länsstyrelser som besvarat enkäten är medvetna om förekomst 
av G. semens inom länet, och antal G. semen-sjöar som länsstyrelserna anger är oftast jämförbara med 
data från andra övervakningsprogram. Bara två länsstyrelser rapporterar om problem i samband med G. 
semen, och ingen länsstyrelse bedömer G. semen som ett problem för vattenförvaltningen i nuläget. 
Problem med blomningar som nämnts i andra källor (t.ex. vetenskapliga artiklar och 
övervakningsrapporter) uppstår sällan enligt resutaten av vår enkät. G. semen kan dock bli relevant för 
länsstyrelsernas bedömning av vattenkvalitet, eftersom G. semens förekomst kan påverka 
statusklassificeringen av sjöar enligt EUs regelverk, med resultatet att G. semen-sjöar får sämre 
bedömning angående vattenstatus än de faktiskt har. Det finns i nuläget två möjligheter för att undvika 
detta: att använda specifika referensvärden för G. semen-sjöar för total biomassan och klorofyll-a enligt 
Havs- och vattenmyndighetens rekommendation, eller att inkludera trofiskt planktonindex (TPI) och 
antal cyanobakterier i procent istället för klorofyll-a koncentrationer som ett bedömningskriterium för 
G. semen-sjöar.  
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Förord 
 
Den här rapporten är en del av ett doktorandprojekt vid Uppsala universitet. Enkäten utformades med 
hjälp av Eva Lindström, Silke Langenheder, Gesa Wehenmeyer och Lars Tranvik. Eva Lindström, Karin 
Rengefors och Lars Tranvik granskade rapportens språk och innehåll. Irene Bohman hjälpte oss att 
identifiera kontaktpersoner vid de olika länsstyrelserna. Studien möjliggjordes av ett anslag från 
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms minne. 
 

        Karla Münzner Uppsala 2019-06-25 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund  
G. semen är en planktonisk encellig alg (växtplankton) som finns i svenska sjöar. I algcellen finns 
slembehållare (trichocyster) som kan explodera när algen stöter emot något, t.ex. en badande person, 
med följden att en stor mängd slemtrådar frigörs i vattnet (Cronberg et al. 1988). Under sommaren kan 
G. semen tillväxa kraftigt och ge upphov till algblomningar. Under den tiden kan slemtrådarna täcka 
badandes hud (Sörensen 1954) eller sätta igen vattenfilter (Berge 1991). G. semen är inte giftig för 
människor eller andra organismer, men algen kan dominera växtplanktonsamhället (Cronberg et al. 
1988) och påverka trofiska interaktioner i sjön (Johansson et al. 2016). Enligt Naturvårdsverket 
klassificeras G. semen som en skadlig alg (Tabell 1), som kan ge negativa effekter för 
vattenförvaltningen. Det kan till exempel vara att sjöarnas potential för fritidsaktiviteter minskar 
(Sörensen 1954) och att vattenkvalitet blir sämre (Rengefors et al. 2012).  
 
Tabell 1: Typer av skadliga algblomningar (Källor: Hallegraeff 1993, Imai et al. 2006, Anderson et al. 2012) 

Skadliga algblomningar, eller ”Harmful Algal Blooms” (HABs), är ett globalt fenomen då 
mikroalger (encelliga alger) växer kraftigt under en kort tid. HABs förekommer i båda havs- och 
sötvattensområden. De mest kända alggrupperna är cyanobakterier, dinoflagellater och 
nålflagellater.  

HAB-typ Beskrivning Effekter 

Biomassa Höga koncentrationer av mikroalger 
leder till missfärgning av vattnet. Ej 
toxisk, men organismer kan ibland dö på 
grund av låga syrehalter i vattnet.  

- Matkälla 
- Missfärgning av vatten 
- Syrebrist (ryggradsdjur- och 

fiskdöd) 

Giftig Alger producerar toxiner som kan 
påverka männisors hälsa negativt.   

- Giftig för människor och djur 
- Missfärgning av vatten 
- Slem, skum, dålig lukt  
- Ekonomisk förlust (fiske, 

fritidsaktiviteter, turism) 

Skadlig Alger som inte är farliga för människors 
hälsa, men är skadliga för andra 
organismer och akvatiska ekosystem.  

- Missfärgning av vatten 
- Massdöd av fisk och 

ryggradsdjur på grund av 
toxiner eller mekaniska 
riskkällor 

- Slem, skum, dålig lukt 
- Ekonomisk förlust (fiske, 

fritidsaktiviter, turism) 

 
G. semen är spridd över hela Sverige, med störst förekomst i södra hälften av landet och lägst förekomst 
i  fjällregionerna (Fig. 1). G. semen föredrar små sura bruna sjöar, och är där den vanligaste arten av 
flagellater (Cronberg et al. 1988, Rengefors et al. 2012). Den finns dock också i andra typer av sjöar med 
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högre näringsämneskoncentrationer, vilket förklarar varför G. semen blomningar förekommer mestadels 
i södra hälften av Sverige (Rengefors et al. 2012).  
 

 
Fig. 1: Förekomster av G. semen (röda prickar) i Sverige mellan 1969 och 2018, samt markanvändning i området. Kartan 
skapades av Yishu Zhu, med kartmaterial från © Lantmäteriet. G. semen-data har tagits från Miljödata MVM (SLU).  

 
1.2 Syfte 

Målet med studien var att genom en enkätsundersökning undersöka länsstyrelsernas uppfattning av G. 
semen i samband med vattenförvaltning. Vi frågade länsstyrelserna om hur de genomför övervakning av 
växtplankton och algblomningar, och vilken roll G. semen spelar i detta sammanhang. I enkäten skiljer vi 
på medvetenhet om förekomst av G. semens i olika län (G. semen-övervakning) och åsikter om hur 
viktigt G. semen är för förvaltningen av sjöar.   
 

2 Metodik 
 

2.1 Enkät 
Vi kontaktade 85 tjänstemän inom vattenområdet verksamma vid alla 21 länsstyrelser i Sverige. Alla 
deltagare fick information om enkäten via e-post och besvarade enkäten antingen via ett webformulär 
eller via e-post. Se Appendix 1 för enkätens utformning.  
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2.2 Tillgänglig information 
15 av 21 länsstyrelser svarade på enkäten (Fig. 2). 13 länsstyrelser använde sig av online-enkäten, 1 
länsstyrelse epostade svaret och 1 skickade svaret med brev. Länsstyrelserna som svarade är de 
följande: Skåne, Halland, Kronoberg, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, 
Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Västernorrland and Norrbotten.  

 
Fig. 2: Svar på enkäten från länsstyrelser från olika län i Sverige (grön = svar finns, grå = svar finns inte).  
 
För att jämföra enkätsvar med tidigare rapportering av G. semen använde oss av sjöövervakningsdata 
från Miljödata MVM, en databas vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). I databasen finns fysiska, 
kemiska och biologiska mätvärden från sju olika habitat (vattendrag, sjö, matjord, gröda, alvjord, snö 
och regnvatten). Det finns totalt 14046 stationer som representerar sjöar, vilka har provtagits minst en 
gång sedan 1964, hälften av dem mellan 1988 och 2018. Genom att filtrera sjödata från 1969 till 2018 
efter stations-ID och sjönamn kom vi fram till att det togs växtplankton och/eller klorofyll-a prov i 1991 
sjöar under den tidsperioden. Av dessa har förekomst av G. semen rapporterats i 277 sjöar under samma 
tidsperiod (ca. 14 procent).  
 
3 Resultat och diskussion 
 

3.1 Övervakning av växtplankton och algblomningar 
 

Fråga 1: Hur många sjöar övervakar ni klorofyll och/eller växtplankton sammansättning?  

Fråga 1a: Inom vilket geografiskt område finns dessa sjöar?  

Fråga 1b: Vid vilka tider på året genomför ni övervakningen och hur ofta tar ni prover inom ett år? 

 
Första delen av enkäten avser hur många sjöar som övervakas, antingen via klorofyll-a koncentration 
eller växtplankton-abundans, var sjöarna finns och hur ofta det tas prov i dem. Svaren varierar mycket 
mellan länsstyrelserna. Tre av de 15 svarande länsstyrelserna övervakar färre än 10 sjöar, fyra övervakar 
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10-25 sjöar, tre övervakar 26-50 och tre 51-80 sjöar (Fig. 3). Två länsstyrelser (Halland och Jämtland) 
uppger att de inte genomför någon övervakning själva. Även utan egen övervakning har dock alla 
länsstyrelser tillgång till växtplankton data från andra källor, t.ex. SLUs databas Miljödata MVM.  

 
Fig. 3: Antal sjöar per län i vilka övervakas klorofyll-a koncentration eller växtplankton-abundans.  

 
I sjöar som övervakas tar länsstyrelserna prov minst en gång per år, i augusti. Totalt tar länsstyrelserna 
prov mellan 1-4 gånger per år, vanligtvis en gång under varje årstid (februari, maj, augusti och oktober). 
Provtagningsfrekvensen styrs av övervakningsprogram som länsstyrelserna deltar i, t.ex. SRK 
(samordnade recipientkontroll), RMÖ (regional miljöövervakning) och NMÖ (nationell miljöövervakning, 
trendsjöar).  
 

Fråga 2: Har ni observerat algblomningar i dessa sjöar? (vilken färg som helst)  

Fråga 2a: Om ja, vilka färger hade algblomningarna? 

 
Det finns inget generellt system för länsstyrelserna för att övervaka algblomningar. Istället utgår man 
från om vissa mätvärden är höga, som klorofyll-a koncentrationer över 40 µg/L eller 
näringsämnekoncentrationer som indikerar övergödning i sjön. Algblomningar rapporteras också utifrån 
de regelbundna provtagningarna. Detta leder till en viss osäkerhet, och därför finns det inga definitiva 
svar från tre länsstyrelser om huruvida algblomning ar oberservats (fråga 2). Algblomningar förekommer 
i nio län, men inte i Örebro, Västernorrland och Västmanland enligt enkäten (Fig. 4). För det mesta 
förekommer algblomningar i mindre än hälften av alla sjöar som övervakas i ett län, men i ett fall 
(Kronoberg) fanns algblomningar i alla övervakade sjöar. Länsstyrelserna har sällan information om 
algblomningens färg, eftersom det inte är ett kriterium inom övervakningsprogram, men kända färger 
för algblomningar är grön, grön-blå och ingen färg.  
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Fig. 4: Förekomst av algblomningar per antal län. Blå = algblomning i alla övervakade sjöar, gul = algblomning i mindre än 
hälften av alla övervakade sjöar, röd = ingen förekomst av algblomning i övervakade sjöar, grå = ingen information tillgänglig. 
Siffronra anger antalet svarande länsstyrelser inom respektive svarskategori.  

 
3.2 Uppfattning av G. semen (medvetenhet och prioritering) 

 

Fråga 3: Har ni identifierat G. semen (“gubbslem”) i sjöarna som ni övervakar?  

 
G. semen förekommer enligt enkätensvaren i tio län i Sverige, vanligtvis i mindre än hälften av sjöarna 
som övervakas inom länen (nio län). Undantaget är Dalarnas län, där G. semen rapporteras i fler än 
hälften av alla övervakade sjöar (Fig. 5). De andra fem länsstyrelserna observerar antingen inte 
förekomst av G. semen (Uppsala, Västnorrland) eller har ingen tillgänglig information på grund av det 
saknas egen övervakning för växtplankton (Värmland) eller övervakning generellt (Jämtland, Halland).   

  
Fig. 5: G. semen-förekomst per antal län. Gul = förekomst i mindre än hälften av alla övervakade sjöar, grön = förekomst i fler än 
hälften av alla övervakade sjöar, röd = ingen förekomst, grå = ingen information tillgänglig. Siffronra anger antalet svrande 
länsstyrelser inom respektive svarskategori.  

 
Enligt Miljödata MVM (SLU) förekommer G. semen i alla svenska län (utom Gotlands län) under 
tidsperioden 1969-2018, med det största antalet G. semen-sjöar i Dalarnas län, Jönköpings län, 
Västmanlands län och Västra Götalands län (Fig. 6). Jönköpings län har dock inte deltagit i vår enkät. 
Detsamma gäller Blekinges, Kalmars, Östergötlands och Västerbottens län, som tillsammans med 
Jönköpings län står för 38% av alla rapporterade sjöar med förekomst av G. semen i Sverige mellan 1969 
och 2018. I alla dessa län är det procentuella antalet G. semen-sjöar av provtagna sjöar (växtplankton 
eller klorofyll-a prov) högre än det nationella medelvärdet (14%), med högst antal i Kalmars län (60%) 
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och Blekinges län (41%). Våra enkätsvar saknar därför en relevant andel områden med G. semen-sjöar, 
och kan inte anses som representativ för hela Sverige.  
 
Förekomster av G. semen har aldrig rapporterats i Gotlands län, och kan därför anses vara irrelevant för 
vattenförfaltningen där. Uppsala och Västernorrlands län, som rapporterar ingen förekomst av G. semen 
i enkäten, har också lågt förekomst av G. semen enligt MVM (Tabell 2), så troligtvis finns inga stora 
problem knutet till G. semen i dessa två län. Detsamma gäller Jämtlands län, som inte har något eget 
system för övervakning av växtplankton, och där förekomst av G. semen har konstaterats i endast 4% av 
provtagna sjöar enligt MVM. I Hallands län förekommer G. semen i 43% av alla provtagna sjöar, men då 
antal provtagna sjöar är låg (21), påverka det bara ett fåtal sjöar (9).  
 
De övriga länen (Kronobergs, Örebros, Värmlands, Västmanlands och Västra Götalands län) rapporterar 
att G. semen förekommer i bara ett fåtal sjöar (upp till 5 sjöar per län, eller <50% av provtagna sjöar). 
Det är ett betydligt lägre antal sjöar med förekomster av G. semen än vad som är rapporterat i MVM 
(minst 6 gånger fler). Av dessa län har dock bara Kronobergs och Västmanlands län ett relativt högt 
procentuellt andel G. semen-sjöar enligt MVM (36% och 31%; nationellt medelvärde är ca. 14%) jämfört 
med alla provtagna sjöar i MVM (växtplankton och/eller klorofyll, Tabell 2). Om G. semen blir relevant 
för dessa länsstyrelser, kan det vara fördelaktigt att välja andra och/eller ytterligare sjöar för 
provtagning än de som används idag.  
 

a) b)  
Fig. 6: a) Förekomster av G. semen (röda prickar) i Sverige mellan 1969-2018 (data från SLUs MVM-databas) samt 
markanvändning i området (kartan skapades av Yishu Zhu, med kartmaterial från © Lantmäteriet), och b) G. semen-förekomst 
per län baserat på länsstyrelsernas svar på enkäten (grön = förekomst av G. semen, blå = inga förekomster av G. semen eller 
ingen information tillgänglig, grå = svar saknas).  
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Table 2: Antal provtagna sjöar (växtplankton och/eller klorofyll) och andel sjöar med förekomst av G. semen för olika län 
baserad på data från SLUs MVM-databas och länsstyrelsernas svar på enkäten.  

Län 
 

Antal provtagna sjöar 
(växtplankton och/eller klorofyll)  

1969 - 2018 
 (MVM databas) 

Andel sjöar [%] 
med förekomst 

av  
G. semen  

1969 - 2018  
(MVM-databas) 

Andel sjöar [%] 
med förekomst 

av  
G. semen 

(enkätresultat 
2018) 

Blekinge  17 41 Inget svar 

Dalarna 114 27 >50 

Gävleborg 62 18 <50 

Gotland 20 0 Inget svar 

Halland 
 
21 43 

Ingen egen 
provtagning  

Jämtland 
 
49 4 

Ingen egen 
provtagning  

Jönköping 82 38 Inget svar 

Kalmar 30 60 Inget svar 

Kronobergs  76 36 <50 

Norrbottens 113 15 <50 

Örebro 122 19 30 

Östergötland 111 22 Inget svar 

Skåne 102 7 <50 

Södermanland 137 12 <50 

Stockholm 273 9 <50 

Uppsala 67 12 0 

Värmland 151 13 Vet inte 

Västerbotten 111 23 Inget svar 

Västernorrland 35 17 0 

Västmanland 99 31 <50 

Västra Götaland 189 21 <50 

 

Fråga 3a: Om ja, har ni upplevt problem i sammanhang med G. semen förekomst eller misstänkt 
förekomst? 

Fråga 4: Betraktar din organisation förekomsten av G. semen som ett problem? Bedöm detta på en 
skala från 1 (inget problem alls) till 7 (enormt problem).  

Fråga 5: Använder ni eller har ni använt G. semen som en bioindikator för att övervaka vattenkvalitet? 

 
Länsstyrelserna rapporterar få problem i samband med förekomst av G. semen. Fyra länsstyrelser anger 
att inga problem finns, sex länsstyrelser är inte medvetna om problem, men kan inte utesluta att 
problem finns, och tre länsstyrelser kan inte bedöma problem på grund av bristande information. Bara 
två länsstyrelser rapporterar att det finns problem med slem (Norrbottens och Västra Götalands län). 
När vi bad länsstyrelserna att bedöma hur stort problem G. semen är för dem på en skala från 1 (inget 
problem alls) till 7 (enormt problem), visade det sig att ingen av dem ser G. semen som ett problem (svar 
från 1-4 gavs). De flesta (13 länsstyrelserna) förknippar generellt inte förekomst av G. semen med några 
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problem, och de två andra (Skåne och Södermanlands län) intar en neutral hållning. Det är möjligt att 
problem med G. semen uppstår i länen som inte har svarat på vår enkät (bortsett från Gotlands län, som 
inte har några rapporterade förekomster av G. semen). Då även län med relativt hög antal G. semen-
sjöar inte rapporterar större problem i vår enkät, är det dock troligt att situationen bedöms likadan i de 
fem län för vilka vi saknar svar.  
 
Problem som G. semen blomningar orsakar för samhället är ofullständigt  rapporterade. Problem som 
nämns är oftast slemmet som lägger sig över badandes kroppar (Sörensen 1954), vilket känns obehagligt 
när slemmet torkar (Hongve et al. 1988). Badande har rapporterat om klåda eller hudirritation efter 
kontakt med slemmet (Sörensen 1954), men det är osäkert om allergiska reaktionerna hänger ihop med 
G. semen. Det finns bara ett fåtal såna rapporter (Hongve et al. 1988) och inga bevis på att G. semen 
orsakar dem (Cronberg et al. 1988). Det finns dock sjöar som periodvis inte användts för bad på grund av 
slemmet, vilket har lett till ekonomiska förluster för kommuner (Sörensen 1954) och kostnader för att 
undvika besvär på badplatserna, t.ex. genom att installera duschar på plats (Hagman et al. 2015).  
 
Förekomst av G. semen kan påverka vattenkvaliteten i sjöar som används som källor för dricksvatten. 
Blomningarna kan leda till dåligt smak (Berge 1991) och möjligtvis också dåligt lukt, även om detta inte 
uttryckligen rapporterats. Utöver detta finns också möjligheten att slemmet som uppstår under 
blomningar kan sätta igen filter i vattenreningsverken (Berge 1991). Även övervakning av vattenkvalitet 
kan påverkas, då slemmet kan sätta igen nät som används för att ta växtplanktonprover (Bjørndalen 
1982, Hagman et al. 2019).  
 
När det finns G. semen i sjön, blir det också svårt att bedöma sjöns status enligt EUs regelverk (Hagman 
et al. 2019), eftersom blomningar av G. semen kan leda till höga koncentrationer av klorofyll-a r, trots 
måttliga näringsämneshalter (Järvinen et al. 2012). En rekommendation är därför att inte använda 
klorofyll-a som bedömningskriterium i G. semen-sjöar, men att använda planktontropiskt index (PTI) och 
antal cyanobakterier i procent istället (Höglander et al. 2003). Havs- och Vattenmyndigheten har nyligen 
kommit ut med nya referensvärden för totalbiomassa och klorofyll-a för sjöar med förekomst av G. 
semen (>5% av totalbiomassan), så att dessa parametrar kan inkluderas i statusbedömningar, även om 
andelen G. semen är hög (Havs- och Vattenmyndigheten 2018). Det finns dock sjötyper för vilka det inte 
finns tillräckligt antal referenssjöar för att beräknar klorofyll-a referensvärden; i så fall används liknande 
sjöar för att komma fram till referensvärden (Havs- och Vattenmyndigheten 2018). Med tanke att G. 
semen har spridit sig och fortfarande breder ut sig i Sverige (Cronberg et al. 1988, Rengefors et al. 2012) 
kan det även vara fördelaktigt att inkludera G. semen som ett kriterium för sjöövervakning i framtiden 
(t.ex. som en bioindikator), trots att det inte görs i nuläget.  
 
4 Slutsatser 
 
Vid svenska länsstyrelser finns medvetenhet om förekomsten av G. semen, båda genom egna 
övervakningsprogram och/eller genom tillgänglig övervakningsdata från andra källor. Några länsstyrelser 
underskattar möjligtvis G. semens förekomst, men inga problem kan idag knytas direkt till förekomst och 
blomning av G. semen. Därför ses G. semen inte som ett problem för vattenvården idag. En relevant risk 
är dock att G. semens förekomst kan påverka statusklassificeringen enligt EUs regelverk, med resultat att 
G. semen-sjöar får sämre vattenstatusbedömning än de faktiskt har. Det finns i nuläget två möjligheter 
för att undvika detta: att använda specifika referensvärden för G. semen-sjöar för total biomassan och 
klorofyll-a enligt Havs- och vattenmyndighetens rekommendation, eller att inkludera planktontrofiskt 
index (PTI) och antal cyanobakterier i procent istället för klorofyll-a koncentrationer som ett 
bedömningskriterium för G. semen-sjöar.  
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6 Appendix 
 
Appendix 1: online enkät 

 

“Gubbslem” i svenska sjöar - ska vi bry oss?  

En enkät till myndigheter och andra aktörer med koll på sjöar och vattendrag 

 

Var vänlig läs det här innan du svarar!  

Vi kommer att ställa frågor till dig om växtplankton och algblomning i sjöarna i ditt arbetsområde. 

Speciell fokus kommer att ligga på dina erfarenheter med mikroalgen Gonyostomum semen 

(“gubbslem”), en mikroalg som kan ge upphov till blomningar och är mest känd för att utsöndra slem 

som misstänks kunna orsaka klåda och hudirritationer.  

 

Begrepp som används 

Algblomning: Höga koncentrationer av växtplanktonceller i vattnet. Bäst observerat som grumling, 

missfärgning av vattnet (grön, grön-blå, gul, röd, brun), tydliga ansamlingar av celler i vattenytan 

(klumpar, “flockar”, tjocka massor) eller dåligt lukt från vattnet. Blomningar kan täcka en del av en sjö 

eller hela sjön.  

 

Cyanobakterier blomning (Sverige) 

En G. semen blomning syns vanligtvis inte, men den kan i ovanliga fall bilda ljusgröna slöjor djupare ned i 

vattnet. De upptäcks istället vid badande (huden täcks av en oljig/slemmig hinna) eller vid försök att 

filtrera vatten (det blir snabbt stopp).  

 

Övervakning: Övervakning av vattenkvalitetet med hjälp av prover för klorofyll och/eller 

växtplanktonsammansättning. 
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Allmänna frågor 

 

1. I hur många sjöar övervakar ni klorofyll och/eller växtplankton sammansättning?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………... 

 

1a. Inom vilket geografiskt område finns dessa sjöar?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………... 

 

1b. Vid vilka tider på året genomför ni övervakningen och hur ofta tar ni prover inom ett år?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

2. Har ni observerat algblomningar i dessa sjöar? (vilken färg som helst)  

❏ Ja, i alla sjöar 

❏ Ja, i hälften eller fler av sjöarna 

❏ Ja, i färre än hälften av sjöarna 

❏ Nej 

❏ Vet ej 

❏ …………………………………………………………………………………………. 

 

2a. Om ja, vilka färger hade algblomningarna? Kryssa för alla svar som stämmer in på era observationer.   

❏ Grön 

❏ Blågrön 

❏ Knallgul 

❏ Brun 

❏ Ingen färg 

 

Frågor angående Gonyostomum semen  

3. Har ni identifierat G. semen (“gubbslem”) i sjöarna som ni övervakar?  

❏ Nej 

❏ Nej, vi tar inga prover på växtplankton 

❏ Nej, men vi misstänker att G. semen finns 
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❏ Ja, i några 

❏ Ja, i hälften eller fler av sjöarna 

❏ Ja, i alla 

❏ Vet inte 

❏ …………………………………………………………………………………………. 

 

3a. Om ja, har ni upplevt problem i sammanhang med G. semen förekomst eller misstänkt förekomst?   

❏ Nej 

❏ Ja, sjön ändrade färgen 

❏ Ja, fiskdöd uppkom 

❏ Ja, vattnet luktade illa 

❏ Ja, folk beklagade sig över slem i vattnet 

❏ Ja, folk beklagade sig över klåda/pirr på huden efter att ha badat i vattnet 

❏ Ja, ……………………………………………………………………………………... 

❏ Vet inte 

 

 

4. Betraktar din organisation förekomsten av G. semen som ett problem? Bedöm detta på en skala från 1 

(inget problem alls) till 7 (enormt problem).  

 

1  2  3  4  5  6  7 

 

Inget                                                                          Enormt problem 

problem alls 

 

5. Använder ni eller har ni använt G. semen som en bioindikator för att övervaka vattenkvalitet?  

❏ Nej, aldrig 

❏ Nej, men vi vill gärna 

❏ Ja 

❏ Ja, men inte längre 

 

Ytterligare frågor 

6. Information om den enhet detta enkätsvar representerar:  

 Organisation: …………………………………………………………………………………. 

 Kontaktperson (e-mail och telefon): ………………………………………………………... 
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7. Skulle ni vara intresserad att delta i ett enkelt övervakningsprogram som innefattar att skicka ett 

växtplanktonprov per vecka från utvalda sjöar till Uppsala Universitet? Proverna kommer att analyseras 

genom qPCR (kvantitativ PCR) för att övervakar förekomst och koncentration av G. semen i vattnet. 

❏ Ja 

❏ Nej 

❏ Osäkert, vänligen fråga igen på ett senare datum 

 

8. Finns det någonting som du vill tillägga (t.ex. kommentarer, andra information eller erfarenheter som 

du vill dela)?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 

 

Svar till enkäten skickas till Karla Münzner vid Uppsala Universitet senast 2018-10-08. 

(karla.munzner@ebc.uu.se).  

mailto:karla.munzner@ebc.uu.se

