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Förord

Sven Jensén gjorde på 1970-talet en omfattande och systematisk inventering av
vattenväxter i ett femtiotal skånska sjöar i Lunds Universitets regi och 2002
återupprepade Länsstyrelsen i Skåne inventeringen för några av dessa sjöar.
Återinventeringen har utförts inom ramen för regional miljöövervakning som bekostas av
Naturvårdsverket. Syftet med denna rapport är framförallt att redovisa och jämföra
skillnader i artsammansättning och näringsstatus hos vegetationen i ett trettioårs-
perspektiv. Den gamla inventeringen är bara delvis publicerad och datamaterialet fanns
tidigare endast på hålkort, varför ett annat syfte har varit att kvalitetssäkra materialet.
Överföringen från hålkort till excel, som Naturvårdsverket finansierat, har utförts av
Anders Kullberg på Limnologiska avdelningen vid Lunds Universitet. Sven Jensén och
Lars Collvin har bidragit till tolkningen av data. Ett tredje syfte med rapporten är att testa
de bedömningsgrunder som Naturvårdsverket har tagit fram, samt att ge underlag till
framtida bedömningsgrunder. Förhoppningsvis ska Naturvårdsverket, länsstyrelser,
vattenvårdsförbund och konsulter kunna ha nytta av rapporten. Undersökningen kan
också användas som en viktig del i uppföljningen av flera av de nationella miljömålen:
Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning. Håkan
Sandsten, Länsstyrelsen, ansvarar för databearbetning, grafer och text. Sven Jensén, Lars
Collvin, Anders Kullberg, Marie Eriksson och Johan Bendtsen tackas för all hjälp.

Håkan Sandsten
Malmö 15 maj 2003
Länsstyrelsen i Skåne
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Sammanfattning

Sven Jensén genomförde på 1970-talet en mycket omfattande inventering av vattenväxter
i ett femtiotal skånska sjöar. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne valde Håkan Sandsten
ut elva av de mest värdefulla sjöarna och återupprepade studien med samma metodik
under 2002. I denna rapport jämförs resultaten av de två studierna och slutsatser dras
angående skillnader.

En rad variabler visar att tillståndet är sämre 2002 än på 1970-talet, vilket är för-
vånande med tanke på allt vattenvårdsarbete som bedrivits de senaste trettio åren. Det är
också tråkigt att detta gäller några av de ur natursynpunkt allra mest värdefulla sjöarna. I
flertalet sjöar indikerar vegetationens artsammansättning på högre näringsstatus 2002 än
på 1970-talet. Flera arter undervattensväxter, typiska för näringsfattiga sjöar, återfinns
inte 2002. Den biologiska mångfalden av undervattens- och flytbladsväxter verkar vara
lägre 2002.

Möjliga orsaker till dessa skillnader kan vara övergödning och ökad vattenfärg som på
olika sätt leder till ett sämre ljusklimat under vattenytan, vilket missgynnar många
vattenväxter. Även minskat boskapsbete vid sjöstränderna kan på olika sätt försämra
förhållandena för många vattenväxter.

Vattenväxter har hittills inte utnyttjats i särskilt stor utsträckning inom miljööver-
vakning och recipientkontroll. Denna rapport visar vattenväxternas potential att tidigt
indikera små men allvarliga förändringar i vår miljö. Stora delar av den omfattande
inventeringen från 1970-talet presenteras för första gången och kan nu utgöra en mycket
värdefull referens för framtida studier. Både det gamla och det nya materialet kommer,
när det har överförts från excel till en databas, kunna användas till att svara på många
intressanta frågor om vattenväxters förekomst och ekologi. Ett samband, tydligt i det
gamla materialet, var att antalet arter ökade med sjöns storlek, vilket Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder inte till fullo tar hänsyn till. Förhoppningsvis kan materialet ingå som
underlag vid framtida revideringar av bedömningsgrunderna.

I denna rapport föreslås också nya inventeringar av vattenväxter i sjöar som verkar
intressanta, mot bakgrund av Jenséns inventering. Några andra undersökningar för att
kartlägga kransalger i Skåne föreslås också eftersom många kransalgsarter är hotade och
eftersom de ofta har en mycket positiv effekt på vattenkvaliteten .
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Inledning

Det finns två huvudsakliga anledningar till att övervaka makrofyter (stora vattenväxter) i
sjöar. Makrofyter har stora positiva effekter för många andra organismer, såsom
fiskyngel, sjöfåglar, och ryggradslösa djur, samt för biologisk mångfald. Växterna är
också känsliga för miljöförändringar vilket gör dem till utmärkta indikatorer. En lagom
riklig förekomst av vattenväxter/makrofyter (särskilt undervattensväxter) visar att
vattenkvaliteten varit god de senaste åren. Artsammansättning bland undervattens-,
övervattens- och flytbladsväxter indikerar en sjös näringsstatus.

Övergödningsstatus kan övervakas med hjälp av makrofyter. Övergödning kan leda
till algblomning med dåligt ljusklimat i vattnet som följd och därmed kan en förändrad
artsammansättning av makrofyter uppkomma. Artsammansättningen påverkas också av
att konkurrensförhållanden mellan olika arter är direkt beroende av vattnets och
sedimentets näringsrikedom. Även andra miljöförändringar som leder till försämrat
ljusklimat i vattnet kan upptäckas med hjälp av makrofyter. Ett exempel är
markbearbetning och dikning av skogs- och jordbruksmark som kan leda till ökad
urlakning av humus från marken och därmed ökad vattenfärg i sjöarna. Markbearbetning
och dikning kan också leda till ökad erosion och mer suspenderade partiklar i vattnet,
vilket också försämrar ljusklimatet. Även försurning kan med fördel studeras genom
förändringar i makrofytsamhället, eftersom arterna skiljer sig i sina krav på tillgänglighet
av kalcium och olika former av oorganiskt kol.

På 1970-talet inventerade Sven Jensén vid Lunds Universitet makrofyter i ett femtiotal
skånska sjöar (Jensén 1978). Artsammansättning, täckningsgrad och vattendjup
registrerades i ett antal transekter/profiler från stranden ut mot öppet vatten. Data lagrades
på hålkort och en del av resultaten publicerades (Jensén 1995). Nu har Anders Kullberg
vid Lunds Universitet överfört hålkorten till digitala data och i den här rapporten
publiceras större delen av resultaten för första gången.

Under 2002 upprepade Länsstyrelsen i Skåne inventeringen i 12 sjöar: Bysjön,
Dagstorpssjön, Ekholmssjön, Gyllebosjön, Havgårdssjön, Hjärtasjön, Lyngsjön, Lärkes-
holmssjön, Rammsjön, Skäravattnet, Tjörnarpssjön och Västersjön (se Figur 1). Även
Levrasjön, som inte ingick i Jenséns material, inventerades. Samma metodik som Jensén
(1995) användes för att kunna jämföra undersökningarna.

I arbetet med att skydda Europas vatten antogs ett nytt samlande EG-direktiv för
vatten i december 2000. Detta ramdirektiv för vatten kräver att kunskapen om makrofyter
förbättras och att de svenska vattnen analyseras med avseende på bland annat makrofyter
redan 2004. Makrofyter ska användas som indikatorer på ekologisk status för sjöar och
åar. Denna studie är en början på det arbetet i Skåne.
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Metoder

Både Jensén och Sandsten inventerade makrofytvegetationen i 1 meter breda band-
profiler. Dessa profiler sträckte sig tvärs över sjön, men i praktiken inventerades endast
den bevuxna zonen närmast stränderna. Antalet profiler var proportionerligt mot sjöns yta
och strandutvecklingskvoten (ett mått på strandlängd i förhållande till sjöyta). Strand-
utvecklingskvot definieras som förhållande mellan en viss sjös strandlängd och
omkretsen av en cirkel med samma yta som sjön. En cirkelrund sjö har strandutvecklings-
kvoten 1,0 och en sjö med många vikar och uddar har högre strandutvecklingskvot. För
att beräkna antalet profiler för en viss sjö multiplicerades ett tal som beror av sjöytan (se
tabell 1) med strandutvecklingskvoten.

Exempel: En 4 km2 stor sjö har om den vore helt rund 7,09 km lång strand (eftersom en
cirkels area = πr2 och omkrets = 2πr). Om samma sjö har en 10 km lång strandlinje blir
strandutvecklingskvoten 10/7,09 = 1,41. Antalet bandprofiler fås genom att multiplicera
5,5 (från tabell 1) med 1,41 det vill säga 8 stycken. 8 bandprofiler innebär att 16
halvprofiler inventerades.

Placeringen av bandprofilerna i sjön gjordes med utgångspunkt från sjöns längsta linje
(eller längsta linjer för vinklade sjöar). Bandprofilerna lades vinkelrätt mot längsta linjen
med inbördes lika avstånd mellan varandra. Då profilerna läggs vinkelrätt mot längsta
linjen händer det ofta att skärningen med strandlinjen inträffar med sned vinkel. I de
fallen lade Jensén och Sandsten de inventerade halvprofilerna vinkelrätt mot stranden.

Vid inventeringen spändes ett måttband upp från makrofytvegetationens gräns på
stranden till öppet vatten. På stranden fästes måttbandet i ett tältspik eller bands fast i en
gren och på öppet vatten i en påle som var nedtryckt i botten. Vid varje meter
inventerades en kvadratmeter inom en kvadrat vilken begränsades av måttbandet på ena
sidan och av ett flytande böjt elrör på tre sidor. Vattendjupet mitt i kvadraten mättes före
inventering av makrofyter. Täckningsgrad uppskattades för alla ingående arter av
övervattens-, flytblads- och undervattensväxter med hjälp av vattenkikare och kratta.
Håkan Sandsten som inventerade 2002 och Sven Jensén träffades och kalibrerade sina
bedömningar av täckningsgrad för olika arter. Upplösningen i skalan för täckningsgrad
var 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Om en art förekom i
kvadraten, men täckte mindre än 1% (d.v.s. <1 dm2) registrerades täckningen ändå som
1%. För övervattensväxter bedömdes täckningsgraden utifrån exemplar rotade i
kvadraten. Vissa arter av flytblads-och undervattensväxter växer fritt flytande på eller
under vattenytan varför deras täckningsgrad bedömdes utifrån all förekomst.

Tabell 1. Multiplikatorer för Tabell 2. Klassning av artrikedom av
beräkning av antalet profiler. flytblads-/undervattensväxter i sjöar.

Sjöyta
(km2)

Värde för beräkning
av antalet profiler

Benämning Klass Antal arter

< 0,2 1 Mycket artrikt 1 >18
0,2-0,4 1,5 Artrikt 2 15–18
0,4-0,8 2,5 Ganska artrikt 3 10–14
0,8-1,6 3,5 Ganska artfattigt 4 5–9
1,6-3,2 4,5 Artfattigt 5 0–4
3,2-6-4 5,5
6,4-12,8 6,5
12,8-25,6 7,5
25,6-51-2 8,5
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Urval av sjöar

Sjöarna som inventerades 2002 (se figur 1) slumpades inte utifrån Sven Jenséns
material utan valdes aktivt. Därför kan de inte betraktas som represenativa för alla
sjöar i Skåne, utan för de mest värdefulla. Sjöar med något slags skydd (naturreservat,
Natura 2000 SCI-område, naturvårdsområde) valdes ut först. Sedan valdes sjöar med
sällsynta makrofytarter och med klart vatten eftersom de var så få i materialet.
Därefter prioriterades spridning i latitud, longitud, näringsrikedom och humushalt,
men det var svårt eftersom de flesta skyddade områden ligger i sydvästra halvan av
Skåne och eftersom humösa sjöar (huvudsakligen i nordost) oftast inte har så höga
naturvärden och inte heller så många arter av makrofyter.

Bedömningar

Artsammansättning i sjöarna används för att bedöma vattnets näringsrikedom med
hjälp av naturvårdsverkets bedömningsgrunder för makrofyter i sjöar (Naturvårsverket
1999). Artrikedom klassas enligt tabell 2 och endast flytbladsväxter, lemnider,
isoetider och elodeider (= undervattens-/flytbladsväxter) ingår i denna bedömning. I
bilaga 3 listas alla sådana arter tillsammans med grupptillhörighet och indikatortal.

 Artantal, indikatortal, sjöns höjd över havet och area ligger till grund för
bedömningen om sjöns vegetation avviker från ett tillstånd opåverkat av människan
(tabell 3 och 4). Artantal och indikatortal för helofyter (övervattensväxter) räknas
också ut men används inte i denna bedömning, utan endast för en jämförelse i
näringsstatus mellan 1970-tal och 2002. Indikatortal och artantal jämförs separat för
flytblads-/undervattensväxter samt för helofyter i alla sjöarna mellan 1970-talet och
2002 i fyra parade t-test (Sokal och Rohlf 1995).

Tabell 3. Jämförvärdena anger typiska artantal och indikatortal för floran
(flytbladsväxter, lemnider, isoetider och elodeider) i vatten som inte nämnvärt
påverkats av människan. Med norra Sverige avses området norr om Dalälven. I vissa
fall saknas jämförvärden på grund av bristande underlag. Indikatortalet utgörs av
medelvärdet av indikatortalen för de arter som finns i sjön (se bilaga 1). Värden som
är aktuella i den här studien är markerade med fet stil (Naturvårsverket 1999).

Höjd över Sjöareal Artantal Indikatortal
havet (km2) N Sverige S Sverige N Sverige S Sverige
<60 m < 0,1 3–5 4–12 5,5 7,4

0,1–1 9–14 11–16 6,5 8,1
1–10 10–18 15–23 6,3 8
> 10 17–21 17–25 6,5 8

60-200 m < 0,1 5–11 6,9
0,1–1 5–13 10–17 6,3 7
1–10 10–16 17–25 5,8 6,5
> 10 13–20 > 17 6,3 6,6

>200 m < 0,1
0,1–1 4–11 8–16 6,3 7,2
1–10 8–15 15–25 6,2 6,2
> 10 13–17 5,9
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Tabell 4. Bedömning av avvikelse från jämförvärde (Naturvårsverket 1999).

Klass Benämning Artantal och indikatortal
1 Ingen eller obetydlig

avvikelse
Artantal och indikatortal
överensstämmer med jämförvärde

2 Liten avvikelse Artantal eller indikatortal avviker
från jämförvärde*

3 Tydlig avvikelse Artantal och indikatortal avviker från
jämförvärde*

4 Stor avvikelse Artantal och indikatortal avviker från
jämförvärde; ett av måtten avviker
kraftigt**

5 Mycket stor avvikelse Massutveckling av 1–3 arter av
elodeider/lemnider/helofyter***

* Artantalets avvikelse ska motsvara en tillståndsklass och indikatortalets avvikelse ska
uppgå till 0,5–1 för att räknas.

** Kraftig avvikelse motsvarar för artantalet två tillståndsklasser och för indikatortalet > 1
enhet.

*** Med massutveckling menas att största delen (>75%) av den sjöyta som är tillgänglig för
vegetation är täckt av enstaka arter som inte hör hemma i sjötypen, eller att ytan visar
tecken på höggradig igenväxning.

Diversitet

Shannon Wieners diversitetsindex (se nedan) beräknades för att få ett mått på
biologisk mångfald inom makrofytsamhällena för de sjöar som inventerades 2002. Ett
högt index tyder på många arter med relativt jämn förekomst. Ett lågt index tyder på få
arter eller att någon art dominerar kraftigt. Egentligen bör ett diversitetsindex baseras
på individantal (se ruta nedan), men dels fanns inte sådana data i materialet och dels är
det oftast omöjligt att i fält avgränsa individer från varandra (många makrofyter bildar
stora kloner). Därför beräknades indexet antingen med utifrån arternas sammanlagda
täckning i alla inventerade rutor eller utifrån antalet rutor med förekomst av arterna.
Ett problem med att använda täckning för att räkna ut diversitetsindex är att stora blad
ger högre diversitet. Använder man, å andra sidan, endast förekomst i inventerade
rutor överdriver man glesväxande och underskattar tätväxande arters betydelse för
diversiteten. Diversiteten räknades ut dels för helofyter och dels för flytbladsväxter,
lemnider, isoetider och elodeider (se artlista i bilaga 1 för klassning av arter i olika
grupper). Trots sina brister är diversitetsindexet ett objektivt mått, vilket är värdefullt
med tanke på alla politiska beslut om vi ska öka den biologiska mångfalden.

Shannon Wieners diversitetsindex beräknas så här:

pi = ni / N
 S

H' = Σ  pi (ln (pi))
i = 1

ni = individantalet av art "i"
pi = relativ abundans av art "i"
N = totala individantalet av alla arter
S = totala artantalet
H' = Shannon Wieners diversitetsindex
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Fotoreferens

Under inventeringen 2002 fotodokumenterades profilerna och bilderna finns
tillgängliga i Länsstyrelsens digitala bildarkiv. De är beskrivna med sjönamn,
koordinater och profilbeteckning. Profilkoordinater finns även i bilaga 2.

Vattenkemi för sjöar som inventerades 2002

I tabell 5 redovisas några variabler som beskriver ljusförhållanden, vattenkemi,
närings- och försurningsstatus i de sjöar som inventerades 2002. Värdena härstammar
från en augustiprovtagning antingen 2002 eller något nära föregående år. Resultat från
70 skånska sjöar i riksinventeringen 2000 presenteras också för att visa vilka intervall
som är vanligt förekommande.

Jämförande studie 2002

Nedan presenteras de sjöar som inventerades 2002 med lite bakgrundsinformation om
inventeringar, sjöar, samt markanvändning i sjöarnas avrinningsområde. Markanvänd-
ning för avrinningsområden är framtagen genom GIS-bearbetning av ekonomiska
kartan från 2001 (Lantmäteriverket 2001) och marklassade satellitdata (SCC 1991).
Artsammansättning på 1970-talet och 2002 presenteras i gemensamma listor med
färgmarkerade artnamn:

• Arter påträffade endast på 1970-talet är markerade med röd, fet text.
• Arter påträffade endast 2002 är markerade med blå, understruken text.
• Arter påträffade i båda undersökningarna är markerade med svart text.

Arter av flytblads-/undervattensväxter lyfts fram eftersom de ligger till grund för
bedömning av makrofytsamhällets tillstånd. Antal arter och indikatortal för
näringsstatus presenteras tillsammans med aktuellt jämförelsetal för angiven sjö. Antal
arter och indikatortal för helofyter presenteras också, även om de oftast inte används
för bedömning. Resultaten kommenteras för varje sjö.

Vattendjupen längs profilerna har inte kunnat analyseras eftersom de endast finns
tillgängliga hos Sven Jensén i hans fältanteckningsböcker från 1970-talet, samt
eftersom den databas som ska byggas upp med alla uppgifter inte är färdig. När
databasen är klar och vattendjupen från 1970-talet finns inlemmade i materialet
kommer mycket intressanta frågor av följande typ att kunna ställas:

• Finns det skillnader i djuputbredning för olika arter mellan 1970-talet och 2002?
Med försämrat ljusklimat i sjöarna borde arterna inte klara av att växa så djupt. I
försurade sjöar borde djuputbredningen av ett fåtal arter i stället öka. Även hårdare
vattenreglering kan leda till förändringar i djuputbredningen för vissa arter.

• Vilka arter har förändrad förekomst/täckning nu jämfört med på 1970-talet?

• Är övervattensvegetationen överlag tätare nu på grund av ökade halter av fosfor
och kväve i vatten och sediment?

• Har förekomst av buskar och träd ökat längs stränderna och hur har det i så fall
påverkat makrofyterna?

Materialet är alldeles för omfattande för att datauttag till dylika frågeställningar ska
kunna göras på ett rationellt sätt nu när det ligger i stora excel-filer. Endast ett fåtal
arters förekomst i några sjöar har studerats.



15

Figur 1. Karta över Skåne med inventerade sjöar markerade.

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

##

Västersjön #

Lärkesholmssjön

#

Dagstorpssjön
#

Tjörnarpssjön

# Lyngsjön

#

Gyllebosjön

#

Bysjön

#

Ekholmssjön

#

Havgårdssjön

#

Hjärtasjön

# Skäravattne

#

Rammsjön

N

MAKROFYTINVENTERING I SJÖAR
"Jenséns sjöar"

0 20 40 60 80 100 kilometer

Kommuner

# Inventerade sjöar på 1970-talet av Sven Jensén 

Makrofytinventering i skånska sjöar
# Återinventerade sjöar sommaren 2002 av Håkan Sandsten



16

klass: 3 4 5
Siktdjup, tillstånd måttligt litet mycket litet
m 2,5-5 1-2,5 <1
Alkalinitet, buffingsförmåga svag mycket svag ingen
FNU 0,05-0,10 0,02-0,05 <0,02
Totalkväve, halt hög mycket hög extremt hög
 µg/l 625-1250 1251-5000 >5000
Totalfosfor, halt hög mycket hög extremt hög
 µg/l 25-50 51-100 >100
Klorofyll a, halt hög mycket hög extremt hög

mg/m3 10-20 20-40 >40
N/P, kväveunderskott måttligt stort extremt
m 10-15 5-10 <5
Tabellayouten är modifierad från Ekologgruppens digitala månadsrapporter.

Sjönamn Datum Sikt-
djup

pH Konduk-
tivitet

Alkali-
nitet

Total-
kväve

Total-
fosfor

TOC Kloro-
fyll a

N/P

m mS/m
2

mekv/l µg/l µg/l mg/l mg/m
3

Bysjön 2002-08-19 2,8 8,71 38 2,74 2031 999 11 17 2
Dagstorpssjön 2002-08-15 0,8 6,87 10 0,43 1022 32 11 44 32
Ekholmssjön 2002-08-16 0,75 6,75 11 - 1700 280 46 72 6
Gyllebosjön 1998-08-12 2,7 8,27 34 2,40 591 20 6 - 30
Havgårdssjön 2002-08-21 0,8 8,28 27 2,09 829 75 9 27 11
Hjärtasjön 2001-08-30 1,1 7,12 9 0,37 619 26 16 92 24
Levrasjön 2002-08-19 4,6 8,31 32 1,96 427 9 5 4 47
Lyngsjön 1997-08-13 1,9 7,87 41 3,51 729 11 8 12 66
Lärkesholmssjön 2002-08-14 1,4 6,57 8 0,09 1057 20 15 16 53
Rammsjön 2002-08-13 4,6 6,73 7 0,04 465 8 7 2 58
Skäravattnet 2002-08-21 2,2 6,37 6 0,03 534 20 11 62 27
Tjörnarpssjön 2002-08-20 0,7 7,15 11 0,56 749 70 14 56 11
Västersjön 1998-08-11 2,5* 7,16 9 - 650 13 11 - 50
Skånska sjöar**
25-percentil 5,97 9 0,09 721 17 8
75-percentil 6,79 40 2,81 1420 38 16
* Siktdjup uppmätt 2002-09-11

** 70 sjöar provtagna vintern 2000-2001 (SLU 2003)

Bra eller önskat tillstånd Dåligt eller oönskat tillstånd

Tabell 5. Ljusförhållanden, vattenkemi, närings- och försurningsstatus under augusti i de sjöar som 
inventerades 2002, samt intervall för vintervärden i skånska sjöar (SLU 2003). Färgmarkeringen är utförd 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, men endast klass 3-5 är färgmarkerade.
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Bysjön (nr 10)

Makrofytundersökning 1970-talet 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum okänt 19/7 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 29 28
Antal profiler 1 Samma
Profilbeteckning P1V, P1O Samma
Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 2,2 m

Figur 2. Bysjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 92 Kävlingeån
Biflöde: 92-5:1
Kommun: Lund
Nat. Geogr. Region: Skånes sediment- och horstområden
Utlopp Nord-koord: 617434
Utlopp Ost-koord: 135769
Djupkarta: ?
Höjd över havet (m): 25
Avrinningsområde km2: 1,1
Sjöyta km2: 0,103
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Markanvändning i Bysjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Bysjön på 1970-talet och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Enteromorpha intestinalis, Urtica dioica, Persicaria amphibia, Rumex
hydralapathum, Stellaria palustris, Ranunculus scleratus, Epilobium hirsutum,
Epilobium palustre, Sium latifolium, Cicuta virosa, Lysimachia thyrsiflora, Galium
aparine, Myosotis scorpioides, Galeopsis tertahit, Lycopus europaeus, Solanum
dulcamare, Veronica beccabunga, Tephroseris palustris, Alisma plantago-aquatica,
Butomus umbellatus, Potamogeton filiformis, Potamogeton pectinatus, Zannichellia
palustris, Iris pseudacorus, Poa palustris, Deschampsia cespitosa, Phalaris
arundinacea, Phragmites australis, Lemna minor, Spirodela polyrhiza, Sparganium
erectum, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus tabernaemontani,
Eleocharis palustris, Carex psedocyperus och Carex rostrata.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1970-tal 4 (jfr 11-16) 9,4 (jfr 8,1) Stor avvikelse 13 8,7
2002 4 (jfr 11-16) 9,5 (jfr 8,1) Stor avvikelse 17 8,4

Kommentar
Bysjön är en näringsrik liten sjö som är populär för sportfiske och välstuderad av
limnologer vid Lunds Universitet bland annat på grund av dess rikliga förekomst av
djurplankton. Djurplankton filtrerar vattnet effektivt och kan hålla vattnet klart.
Stranden är bevuxen med al och inget boskapsbete förekom 2002. Avrinningsområdet
är litet och består huvudsakligen av blandskog (39%) samt annan öppen mark vilken
består av en travbana och bebyggelse (38%), endast 6% är åker.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Bysjön klassas som artfattigt
med 4 arter både på 1970-talet (Persicaria amphibia, Potamogeton filiformis, Lemna
minor, Spirodela polyrhiza) och 2002 (Enteromorpha intestinalis, Potamogeton
pectinatus, Zannichellia palustris, Lemna minor).

Vegetationen indikerar visserligen mycket stor näringsrikedom, men förekomst av
flera olika arter av elodeider samt det relativt stora siktdjupet tyder på att sjön inte
lider av sin höga näringsstatus. Skillnader i artantal och indikatortal mellan 1970-talet
och 2002 är inte stora eller riktade, vilket ytterligare visar på ett stabilt tillstånd.
Skillnader i artsammansättningen mellan undersökningarna skulle möjligtvis kunna
bero på att strandlinjens vegetation var mycket variationsrik med många små bestånd
av olika arter. En liten förflyttning av linjen skulle då ge ett annat resultat i
artsammansättning men troligen inte i näringsstatus.

Annan öppen mark 

Åker 

Sankmark normal - annan öppen mark 

Sankmark svår - annan öppen mark 

Lövskog 

Barr- och blandskog 

Vattenyta 
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Dagstorpssjön (nr 12)

Makrofytundersökning 1974 1983 2002
Metodik Jensén (1995) Gelin (1983) Se metodavsnitt
Datum 24/7 1974 Augusti 1983 11-12/7 2002
Antal inventerade rutor
(1x1 m)

84 21 124

Antal profiler 5 1 Samma som på
1970-talet

Profilbeteckning P1N, P2N,
P3N, P4N,
P5N, P1S,
P2S, P3S,
P4S, P5S

Ingen
beteckning

Samma som på
1970-talet

Inventerare Sven Jensén Erling Jirle Håkan
Sandsten

Siktdjup okänt okänt 2,1 m

Figur 3. Dagstorpssjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.
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Lokal
Huvudflöde: 96 Rönneå
Biflöde: 96 10:1 Snällerödsån
Kommun: Höör
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 620953
Utlopp Ost-koord: 135500
Djupkarta: Gelin et al. 1983
Höjd över havet (m): 106,7
Avrinningsområde km2: 4,6
Sjöyta km2: 0,445

Markanvändning i Dagstorpssjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Dagstorpssjön 1974 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Equisetum fluviatile, Persicaria amphibia, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ranunculus
reptans, Ranunculus flammula, Ranunculus aquatilis, Hydrocotyle vulgaris, Cicuta
virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium
uliginosum, Galium palustre, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Mentha
aquatica, Bidens tripartita, Alisma plantago-aquatica, Potamogeton natans, Iris
pseudacorus, Juncus effusus, Juncus bulbusos, Poa nemoralis, Glyceria fluitans,
Deschampsia cespitosa, Agrostis stolonifera, Phalaris arundinacea, Phragmites
australis, Sparganium natans, Sparganium sp., Typha angustifolia, Schoenoplectus
lacustris, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Eloecharis acicularis, Carex
canescens, Carex rostrata, Carex vesicaria, Carex elata, Carex acuta och Carex
nigra.

1983 hittades följande makrofyter i sjön, huvudsakligen längs en 40 meter lång
halvprofil vid sjöns mest jordbruksdominerade nordöstra vik:
Equisetum fluviatile, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ranunculus flammula, Potentilla
palustris, Potentilla palustris, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia
thyrsiflora, Galium palustre, Myosotis caespitosa, Alisma plantago-aquatica, Butomus
umbellatus, Potamogeton natans, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Lemna
minor, Typha angustifolia, Eleocharis palustris, Eleocharis mamillata, Carex
vesicaria och Carex elata.

Annan öppen mark 

Åker 

Sankmark normal - barrskog 

Sankmark normal - lövskog 

Hygge 

Lövskog 

Barrskog 

Vattenyta 



21

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1974 6 (jfr 10-17) 7,1 (jfr 7,0) Liten avvikelse 26 7,3
1983 4 (jfr 10-17) 7,6 (jfr 7,0) Liten avvikelse 18 7,3
2002 7 (jfr 10-17) 7,3 (jfr 7,0) Liten avvikelse 20 7,5

Kommentar
Dagstorpssjön är en mesotrof sjö som nästan helt är omgiven av skog.
Avrinningsområdet består mest av skog (53% lövskog, 20% barrskog) och endast 8%
åker. Näringsbelastningen på sjön är därför intermediär. Boskapsbete förekom vid
P1N under 2002.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Dagstorpssjön klassas som
ganska artfattigt med 6 arter 1974 (Persicaria amphibia, Nuphar lutea, Potamogeton
natans, Ranunculus aquatilis, Glyceria fluitans, Juncus bulbusos) och 7 arter 2002
(Persicaria amphibia, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Ranunculus reptans,
Potamogeton natans, Glyceria fluitans, Eleocharis acicularis). 1983 klassas sjön som
artfattig med 4 arter (Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Lemna
minor) men resultaten är inte jämförbara eftersom inte lika många profiler studerades.

På grund av lågt artantal av flytblads- och undervattensväxter avviker sjön lite från
ursprungligt tillstånd. Däremot tyder inte artsammansättningen på en näringsrik status.
Det finns dock en liten ökning i indikatortal från 1974 till 2002 både för flytblads-
/undervattensväxter och helofyter. Att indikatortalet var högre 1983 beror troligen på
att den enda transekten placerades nära jordbruksmark.

Ekholmssjön (nr 14)

Makrofytundersökning 1975 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum juli 1975 5/7 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 91 57
Antal profiler 1 Samma
Profilbeteckning P1NV, P2NV, P1SO,

P2A SO, P2B SO
Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 0,5 m
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Figur 4. Ekholmssjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 90 Sege å
Biflöde: 90-1-1:1
Kommun: Svedala
Nat. Geogr. Region: Skånes sediment- och horstområden
Utlopp Nord-koord: 616114
Utlopp Ost-koord: 134263
Djupkarta: 1984
Höjd över havet (m): <50 m
Avrinningsområde km2: ?
Sjöyta km2: 0,092

Artsammansättning
Artlista för hela Ekholmssjön 1975 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Riccia fluitans, Sphagnum sp., Fontinalis antipyretica, Equisetum fluviatile,
Persicaria amphibia, Rumex hydralapathum, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Ranunculus lingua, Potentilla palustris, Sium latifolium, Cicuta virosa, Peucedanum
palustre, Hottonia palustris, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes
trifoliata, Galium palustre, Myosotis scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus
europaeus, Solanum dulcamare, Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-
ranae, Potamogeton natans, Iris pseudacorus, Glyceria fluitans, Agrostis stolonifera,
Calamagrostis canescens, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Calla
palustris, Lemna minor, Sparganium emersum, Sparganium erectum, Typha latifolia,
Eleocharis palustris, Carex rostrata, Carex vesicaria och Carex elata.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1975 7 (jfr 4-12) 7,7 (jfr 7,4) Ingen eller

obetydlig
avvikelse

23 7,8

2002 8 (jfr 4-12) 8,0 (jfr 7,4) Liten avvikelse 22 7,9

Kommentar
Eksholmssjön är en liten humös sjö med, för området, lågt pH, men eftersom den
ligger i Skånes sediment- och horstområden är den ganska näringsrik. Den är
mestadels omgiven av skog.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Ekholmssjön klassas som
ganska artfattigt med 7 arter 1975 (Persicaria amphibia, Nuphar lutea, Nymphaea
alba, Potamogeton natans, Glyceria fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, Fontinalis
antipyretica) och 8 arter 2002 (Nuphar lutea, Nymphaea alba, Glyceria fluitans,
Riccia fluitans, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Fontinalis antipyretica,
Hottonia palustris). Även om artrikedomen bedömdes som ganska artfattig, är 8 arter
av flytblads- och undervattensväxter mycket med tanke på Eksholmssjön lilla yta (se
diskussion nedan om samband mellan sjöstorlek och artantal). Artsammansättningen
karakteriseras av nymfeider och indikatortalen är höga vilket visar hög näringsstatus.
Att undervattensväxterna representerades av Fontinalis antipyretica och Hottonia
palustris beror troligen på hög halt av humus och dåligt ljusklimat under vattenytan.
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F. antipyretica växer ofta i humöst vatten och H. palustris tål också mörk vattenfärg
eftersom den har sina undervattensblad nära ytan. Den senare är typisk för näringsrikt
vatten.

Ekholmssjön har försämrats sedan 1975 då den inte avvek från naturligt tillstånd.
Nu avviker den lite, vilket beror på att indikatortalet för flytblads- och
undervattensväxterna har ökat. Detta tyder på att övergödning av Ekholmssjön har
fortskridit. Skogsbruket runt sjön har intensifierats.

Gyllebosjön (nr 18)

Makrofytundersökning 1974 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 20/7 1974 15-16/7 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 89 90
Antal profiler 3 Samma
Profilbeteckning P1NV, P2NV, P3NV,

P1SO, P2SO, P3SO
Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 2,7 m

Figur 5. Gyllebosjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.
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Lokal
Huvudflöde: 88 89-8-1:1 Tommarpsån mellan Helge å och Nybroån
Biflöde:
Kommun: Simrishamn
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 616364
Utlopp Ost-koord: 139767
Djupkarta: Nej
Höjd över havet (m): 67,4
Avrinningsområde km2: 9,4
Sjöyta km2: 0,339

Artsammansättning
Artlista för hela Gyllebosjön 1974 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Cladophora sp., Fontinalis antipyretica, Equisetum fluviatile, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, Potentilla palustris, Myriophyllum
spicatum, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora,
Menyanthes trifoliata, Scutellaria galericulata, Mentha aquatica, Solanum dulcamare,
Elodea canadensis, Potamogeton natans, Potamogeton lucens, Potamogeton
obtusifolius, Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Glyceria maxima,
Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Typha angustifolia, Schoenoplectus
lacustris, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Carex lasiocarpa, Carex
rostrata, Carex elata och Carex acuta.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1974 3 (jfr 10-17) 8,4 (jfr 7,0) Stor avvikelse 15 7,1
2002 11 (jfr 10-17) 8,7 (jfr 7,0) Liten avvikelse 14 7,8

Kommentar
Gyllebosjön är mesotrof och mestadels omgiven av lövskog (okänd andel) och åker
(20%). Det finns vissa tecken på att sjön utsatts för en alltför hög näringsbelastning
sedan 1974.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Gyllebosjön klassas som
artfattigt med 3 arter 1974 (Nuphar lutea, Potamogeton natans, Potamogeton lucens)
och ganska artrikt med 11 arter 2002 (Cladophora sp., Fontinalis antipyretica, Nuphar
lutea, Nymphaea alba, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Elodea
canadensis, Potamogeton lucens, Potamogeton obtusifolius, Potamogeton perfoliatus,
Potamogeton pectinatus). Visserligen bedömdes sjön endast avvika lite från naturligt
tillstånd 2002 jämfört med en stor avvikelse 1974, vilket berodde på låg artrikedom,
men artsammansättningen tyder på något annat. 1974 bestod flytblads- och
undervattensväxterna av 3 arter som inte indikerar näringsrikt vatten. Visserligen har
Potamogeton lucens ett högt indikatortal (10) och växer ofta i mycket näringsrika
vattendrag, men den är också typisk på djupt vatten i mesotrofa och klara sjöar i både
Skåne och Danmark. 2002 var indikatortalen högre än 1974 både för flytblads-
/undervattensväxter och för helofyter. Detta antyder att sjön har blivit mer näringsrik.
När en sjö går från ett näringsfattigt till ett näringsrikt tillstånd kan artrikedomen
under en övergångsperiod öka, men risken är att alla undervattensväxter försvinner till
slut, när konkurrensen från växtplankton blir för stor. Åtgärder för att minska
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näringsläckaget till Gyllebosjön bör prioriteras, särskilt eftersom den är en mycket
populär badsjö.
Havgårdssjön (nr 20)

Makrofytundersökning 1974 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 29-30/7 1974 8-10/7 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 142 150
Antal profiler 3 Samma
Profilbeteckning P1V, P2V, P3V,

P3O, P2O, P1O
Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 0,9 m

Figur 6. Havgårdssjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 90 Segeå
Biflöde: 90:5
Kommun: Svedala
Nat. Geogr. Region: På gränsen mellan Skånes sediment- och horstområden och

Sydväst-Skånes slättområde
Utlopp Nord-koord: 615365
Utlopp Ost-koord: 134524
Djupkarta: 1983
Höjd över havet (m): 51
Avrinningsområde km2: 2,1
Sjöyta km2: 0,502
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Markanvändning i Havgårdssjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Havgårdssjön 1974 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Brachythecium sp., Fontinalis antipyretica, Chara delicatula, Chara globularis,
Chara sp., Equisetum fluviatile, Persicaria amphibia, Persicaria amphibia, Rumex
hydralapathum, Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum, Ranunculus scleratus,
Ranunculus aquatilis, Ranunculus circinatus, Epilobium hirsutum, Myriophyllum
spicatum, Sium latifolium, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris,
Lysimachia thyrsiflora, Galium palustre, Calystegia sepium, Myosotis scorpioides,
Myosotis laxa, Callitriche stagnalis, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus,
Solanum dulcamare, Veronica scutellata, Alisma plantago-aquatica, Butomus
umbellatus, Elodea canadensis, Potamogeton natans, Potamogeton lucens,
Potamogeton berchtoldii, Potamogeton crispus, Potamogeton filiformis,
Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Iris pseudacorus, Glyceria maxima,
Glyceria fluitans, Agrostis stolonifera, Calamagrostis canescens, Phalaris
arundinacea, Phragmites australis, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela
polyrhiza, Sparganium sp., Sparganium natans, Sparganium erectum, Sparganium
emersum, Typha latifolia, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis
palustris, Eleocharis acicularis, Carex psedocyperus, Carex vesicaria och Carex
acuta.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1974 16 (jfr 11-16) 9,1 (jfr 8,1) Liten avvikelse 30 8,2
2002 16 (jfr 11-16) 8,7 (jfr 8,1) Liten avvikelse

(på gränsen till
obetydlig)

23 8,3

Kommentar
Eftersom Havgårdssjön var den enda sjö som bedömdes som artrik i denna
undersökning har den en särställning och måste betraktas som mycket skyddsvärd.
Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Havgårdssjön klassas som artrikt
med 16 arter både 1974 och 2002. Den höga artrikedomen beror troligen på att sjön
länge haft ett klart vatten och på att boskap betar flera stränder. Boskapens tramp
påverkar vegetationen så att storvuxna helofyter såsom vass och säv missgynnas.
Helofyternas rötter och rhizom blir söndertrampade och flera arter av smalbladiga
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elodeider gynnas eftersom deras tunna rötter tål trampet bättre. Elodeiderna behöver
heller inte konkurrera om näring och ljus med helofyterna.
Havgårdssjön är visserligen näringsrik, men har ett litet avrinningsområde i
förhållande till sjöytan och vattnets uppehållstid är så lång att den externa
näringsbelastningen från omgivande åkermark har varit liten (Ekologgruppen 2002).
Det finns inga ytliga tillflöden utan det är grundvatten som tillför vatten till sjön.

De senaste tio åren har vattnets kvalitet försämrats och fisksamhället domineras
numera av plankton- och bottendjursätande fisk, såsom mört och braxen.
Ekologgruppen föreslår att man bör överväga utfiskning av mört och braxen för att
förhindra stora algblomningar. Undervattensväxterna har hittills klarat att växa vidare,
men med tanke på det dåliga siktdjupet är risken stor att de snart försvinner. Skulle en
utfiskning bli aktuell bör den för att lyckas utföras kraftfullt, till exempel med trålning.
Helst ska den utföras tidigt på våren före leken då fiskpopulationerna är små och man
har chans att reducera årets nyrekrytering av djurplanktonätande fiskyngel. Den
klarvattenperiod som ofta förekommer i maj kan då förlängas och
undervattensväxterna får en chans att etablera sig och förhindra ytterligare
algblomningar.

Hjärtasjön (nr 21)

Makrofytundersökning 1973 2002

Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 7/8 1973 16/8 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 120 109
Antal profiler 2 Samma
Profilbeteckning P1V, P2V, P1O, P2O Samma
Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 1,0 m
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Figur 7. Hjärtasjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 87 Skräbeån
Biflöde: 87:13
Kommun: Osby
Nat. Geogr. Region: Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden
Utlopp Nord-koord: 625269
Utlopp Ost-koord: 140569
Djupkarta: 1982
Höjd över havet (m): <125 m
Avrinningsområde km2: 3,6
Sjöyta km2: 0,202

Markanvändning i Hjärtasjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Hjärtasjön 1973 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Fontinalis antipyretica, Isoetes lacustris, Equisetum fluviatile, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Potentilla palustris, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata,
Utricularia minor, Lobelia dortmanna, Potamogeton natans, Juncus bulbusos,
Glyceria fluitans, Agrostis stolonifera, Phragmites australis, Caltha palustris,
Sparganium friesii, Sparganium natans, Eleocharis palustris, Carex lasiocarpa,
Carex rostrata och Carex vesicaria.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1973 9 (jfr 10-17) 6,0 (jfr 7,0) Stor avvikelse 8 5,8
2002 4 (jfr 10-17) 6,7 (jfr 7,0) Stor avvikelse 10 6,3

Kommentar
Hjärtasjön är en skogssjö med 78% barrskog (89% om hygge och barrbevuxen
sankmark inräknas) i avrinningsområdet. Den är försurad och de djupa sedimenten har
behandlats med soda. Behandlingen har medfört att ytvattnets alkalinitet och
natriumhalter varierat kraftigt under året och det är troligt att litoralen stressats av
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detta (Länsstyrelsen i Skåne 2002a; Länsstyrelsen opubl.). Fisksamhället domineras av
växtätande sarv (Scardinius erythrophtalmus) vilket är märkligt och möjligtvis en
effekt av sodabehandlingen. Sedan 1999 kalkas sjön istället med kalciumkarbonat och
effekten är klart positiv.
Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Hjärtasjön klassas som ganska
artfattigt med 9 arter 1973 och artfattigt med 4 arter 2002. Artantalet av flytblads- och
undervattensväxter var högre 1973 än 2002 och det är främst isoetider och "närings-
fattiga" elodeider som har försvunnit. Det medför ett högre indikatortalet för närings-
status 2002. Även helofyternas indikatortal var högre.

Det finns flera tänkbara orsaker till att undervattensväxterna är missgynnade och
att indikatortalen ökar i Hjärtasjön. Hög halt av natrium är toxiskt, särskilt för
makrofyter typiska för näringsfattigt vatten. Den stora populationen av sarv kan också
ha haft en negativ effekt på undervattensväxterna. Även ett försämrat ljusklimat kan
missgynna makrofyterna. Ljusklimatet kan försämras av övergödning som ger
algblomningar eller av att mängden humus ökar i vattnet.

Mot bakgrund av de mätningar av totalfosfor och totalkväve som gjorts i
kalkningsprogrammet finns det inget som tyder på att övergödning är av stor betydelse
i Hjärtasjön (Institutionen för miljöanalys 2002). Däremot har vattenfärgen ökat från
1985 till 2001 (Länsstyrelsen i Skåne 2002b). På 1980-talet fluktuerade vattenfärgen
mellan 90 och 280 mg Pt/l och under slutet av 1990-talet hade intervallet stigit till 140
- 400 mg Pt/l. Orsaken till ökad vattenfärg kan diskuteras, men ökad urlakning av
humus ur marken skulle kunna bero på intensivare skogsbruk med utökad dikning och
markberedning eller också på torra somrar och milda vintrar med mycket nederbörd.
Om klimatförändringar är orsaken kräver det förstås globala åtgärder, men även lokala
initiativ är nödvändiga för att minska utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan
och lustgas. Våtmarker som fördröjer vattnet kan möjligen vara effektiva för att
minska urlakning och transport av humus.

Lyngsjön (nr 27)

Makrofytundersökning 1970-talet 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum okänt 26/7 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 24 77
Antal profiler 1 Samma
Profilbeteckning P1NW, P1SE Samma
Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 1,3 m

Figur 8. Lyngsjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.
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Lokal
Huvudflöde: 88 Helge å
Biflöde: 88-3:3 Vramsån
Kommun: Kristianstad
Nat. Geogr. Region: Skånes sediment- och horstområden
Utlopp Nord-koord: 620184
Utlopp Ost-koord: 139120
Djupkarta: 1978
Höjd över havet (m): 20
Avrinningsområde km2: ?
Sjöyta km2: 0,054

Artsammansättning
Artlista för hela Lyngsjön på 1970-talet och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Fontinalis antipyretica, Chara contraria, Chara tomentosa, Chara vulgaris, Rumex
hydralapathum, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ranunculus scleratus, Myriophyllum
spicatum, Berula erecta, Sium latifolium, Peucedanum palustre, Lysimachia
vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Galium uliginosum, Galium
palustre, Myosotis scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Mentha
aquatica, Bidens tripartita, Potamogeton sp., Potamogeton crispus, Iris pseudacorus,
Agrostis stolonifera, Phragmites australis, Caltha palustris, Lemna minor,
Sparganium erectum, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris,
Carex sp., Carex rostrata, Carex elata och Carex acuta.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1970-tal 3 (jfr 4-12) 8,5 (jfr 7,4) Stor avvikelse 14 8,0
2002 8 (jfr 4-12) 8,5 (jfr 7,4) Liten avvikelse 14 7,6

Kommentar
Lyngsjön är en liten mesotrof sjö med tillflöde endast från grundvatten och runt sjön
går ett boskapsbetat rikkärr med stor artrikedom. Under senare år har det varit problem
med höga bakteriehalter som gjort att den tidigare populära badsjön inte går att bada i.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Lyngsjön klassas som artfattigt
med 3 arter på 1970-talet och ganska artfattigt med 8 arter 2002. Artsammansättning
skiljer sig avsevärt mellan 1970-talet och 2002, samtidigt som indikatortalen är
likartade. Det kan bero på att endast en profil är för lite för att spegla artrikedom i en
så variationsrik sjö som Lyngsjön. Fler profiler hade troligen producerat ett annat
resultat med fler arter i Lyngsjön.

Det är glädjande att vattenvegetationen uppvisar mindre avvikelse nu än på 1970-
talet. Trots att sjön bedöms som artfattig tycker jag att artrikedomen är relativt stor
med tanke på Lyngsjöns lilla yta. Kransalgerna i sjön förtjänar en undersökning som
går djupare ner i vattnet. Chara tomentosa har stor potential att förbättra
vattenkvaliteten i sjön genom att på olika sätt gynna djurplankton och missgynna
växtplankton samt genom att förhindra uppgrumling av sedimentet. Fisksamhället är
av stor betydelse för hur väl kransalgerna klarar sig. Enligt Fiskeriverkets databas
dominerar mört, vilket inte är så bra för vattenkvaliteten och kransalgerna eftersom de
effektivt håller nere djurplanktonpopulationen så att algblomningar kan uppstå.
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Utfiskning av mört tidigt på våren är en möjlig åtgärd för att gynna kransalger i
Lyngsjön.
Lärkesholmssjön (nr 29)

Makrofytundersökning 1974 2002

Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 8-9/8 1974 23-28/8 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 209 187
Antal profiler 4 Samma
Profilbeteckning P1V, P2V, P3V, P3O,

P2O, P1O
Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 1,5 m

Lokal
Huvudflöde: 96 Rönne å
Biflöde: 96-3-1:1 Lärkesholmsån
Kommun: Örkelljunga
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 624178
Utlopp Ost-koord: 134911
Djupkarta: 1985
Höjd över havet (m): 85,9
Avrinningsområde km2: 29,6
Sjöyta km2: 0,666

Figur 9. Lärkesholmssjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.
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Markanvändning i Lärkesholmssjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Lärkesholmssjön 1974 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Fontinalis antipyretica, Isoetes lacustris, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ranunculus
flammula, Ranunculus reptans, Potentilla palustris, Myriophyllum alterniflorum,
Hydrocotyle vulgaris, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia
thyrsiflora, Galium uliginosum, Lycopus europaeus, Utricularia vulgaris, Littorella
uniflora, Lobelia dortmanna, Potamogeton natans, Juncus bulbusos, Agrostis
stolonifera, Calamagrostis canescens, Phragmites australis, Schoenoplectus
lacustris, Eleocharis palustris, Carex sp., Carex lasiocarpa och Carex elata.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1974 11 (jfr 10-17) 5,9 (jfr 7,0) Liten avvikelse 12 6,1
2002 11 (jfr 10-17) 5,9 (jfr 7,0) Liten avvikelse 13 6,7

Kommentar
Lärkesholmssjön är en näringsfattig sjö omgiven av mestadels barr- och lövskog.
Endast 7% av avrinningsområdet består av åker. Betet av boskap ända ut i vattnet är
mycket positivt för en omväxlande makrofytvegetation.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Lärkesholmssjön klassas som
ganska artrikt med 11 arter både 1974 och 2002. Avvikande låga indikatortal tyder på
att sjöns vegetation inte var påverkad av övergödning, men den minskande
utbredningen av isoetider talar ett annat språk. På 1970-talet hittades Lobelia
dortmanna i 62% av inventerade rutor jämfört med 37% 2002. Motsvarande siffror för
Isoetes lacustris är 53% jämfört med 31% och för Littorella uniflora 33% jämfört med
16%. Isoetider är karakteristiska för klara näringsfattiga sjöar och att förekomsten av
dem minskar är ett typiskt tecken på övergödning. Lärkesholmssjön är drabbad av
övergödning, men än är det inte för sent att rädda dess fina karaktär.
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Rammsjön (nr 35)

Makrofytundersökning 1975 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 10/8 1975 20/8 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 72 80
Antal profiler 2 Samma
Profilbeteckning P1NV, P2NV,

P1SO, P2SO
Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 5,9 m

Figur 10. Rammsjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 87 Skräbeån
Biflöde: 87:4
Kommun: Bromölla
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 623298
Utlopp Ost-koord: 142139
Djupkarta: 1983
Höjd över havet (m): <55 m
Avrinningsområde km2: 3,9
Sjöyta km2: 0,224
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Markanvändning i Rammsjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Rammsjön 1975 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Fontinalis antipyretica, Isoetes lacustris, Equisetum fluviatile, Pilularia globulifera,
Nuphar lutea, Subularia aquatica, Potentilla palustris, Hydrocotyle vulgaris,
Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Galium palustre,
Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna,
Potamogeton natans, Juncus bulbusos, Agrostis stolonifera, Phragmites australis,
Caltha palustris, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis mamillata, Eleocharis
palustris, Carex sp., Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex vesicaria och Carex
nigra.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1975 8 (jfr 11-16) 5,2 (jfr 8,1) Stor avvikelse 10 6,2
2002 6 (jfr 11-16) 5,8 (jfr 8,1) Stor avvikelse 17 6,4

Kommentar
Nästan hela avrinningsområdet består av barr- och lövskog. Rammsjön är en
näringsfattig skogssjö med klart vatten och vacker omgivning. Sjön påverkas av
skogsavverkningar nära vissa stränder.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Rammsjön klassas som ganska
artfattigt med 8 arter 1975 och 6 arter 2002. Indikatortalen är avvikande låga för
regionen vilket beror på den näringsfattiga karaktären, men de är lägre 1975 än 2002.
Flera "näringsfattiga" arter som hittades 1975 återfanns inte 2002 och flera arter
typiska för näringsrika förhållanden tillkom (N. lutea, Caltha palustris). Att antalet
arter av helofyter är högre samt att Phragmites australis nu förekommer är också
typiskt för övergödning av näringsfattiga sjöar. Sammantaget betyder resultaten att
Rammsjön ändrat karaktär från en riktigt näringsfattig sjö till mer näringsrik. Trots
detta är den fortfarande en mycket värdefull näringsfattig sjö med för Skåne ovanlig
karaktär.
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Skäravattnet (nr 39)

Makrofytundersökning 1973 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 18-19/7 1973 21/8 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 90 80
Antal profiler 2 Samma
Profilbeteckning P1V, P1O, P2V, P2O Samma
Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 2,2 m

Figur 11. Skäravattnet med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 87 Skräbeån
Biflöde: 87:10
Kommun: Osby
Nat. Geogr. Region: Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden
Utlopp Nord-koord: 624486
Utlopp Ost-koord: 141154
Djupkarta: 1986
Höjd över havet (m): <90 m
Avrinningsområde km2: 1,1
Sjöyta km2: 0,297
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Markanvändning i Skäravattnets avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Skäravattnet 1973 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Isoetes echinospora, Isoetes lacustris, Equisetum fluviatile, Nuphar lutea, Nymphaea
alba, Ranunculus flammula, Ranunculus reptans, Ranunculus aquatilis-gruppen,
Subularia aquatica, Potentilla palustris, Myriophyllum alterniflorum, Apium
inundatum, Peucedanum palustre, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata,
Galium uliginosum, Callitriche cophocarpa, Lycopus europaeus, Lycopus
europaeus, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Alisma plantago-aquatica,
Potamogeton natans, Juncus bulbusos, Agrostis stolonifera, Phragmites australis,
Schoenoplectus lacustris, Eriophorum angustifolium, Eleocharis palustris, Carex
lasiocarpa, Carex rostrata och Carex vesicaria.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1973 11 (jfr 10-17) 5,2 (jfr 7,0) Liten avvikelse 14 6,9*
2002 7 (jfr 10-17) 6,0 (jfr 7,0) Tydlig avvikelse 13 6,2
*Apium inundatum drar upp indikatormedelvärdet för helofyterna 1973. Om den undantas blir
medel 6,6.

Kommentar
Skäravattnets avrinningsområde är relativt litet och helt dominerat av barrskog.
Makrofytvegetationen avviker från ursprungligt tillstånd och mer 2002 än 1973, vilket
beror på ett lägre artantal. Apium inundatum som är klassad som sårbar enligt
Gärdenfors (2000) (men inte typisk för näringsfattigt vatten) återfanns inte 2002.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Skäravattnet klassas som
ganska artrikt med 11 arter 1973 och ganska artfattigt med 7 arter 2002. Högre
indikatortal för flytblads-/undervattensväxter tyder på högre näringsstatus 2002 än
1973. Att Nuphar lutea har tillkommit och Isoetes echinospora, Littorella uniflora,
Juncus bulbosus, Ranunculus flammula, Ranunculus reptans har försvunnit tyder
också på att sjön har fått högre näringsstatus.

Det är alarmerande att Skäravattnet som ligger i ett så värdefullt och välskyddat
område av Skåne visar så stora förändringar i näringsstatus. 1973 var vegetationen i
Skäravattnet den mest karakteristiskt näringsfattiga av alla Sven Jenséns undersökta
sjöar (tabell 6) och nu har en del av den karaktären försvunnit.

���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Annan öppen mark 
����

Sankmark normal - barrskog ����
����Sankmark normal - annan öppen mark 
����

Sankmark svår - annan öppen mark 

Barrskog 



37

Tjörnarpssjön (nr 49)

Makrofytundersökning 1974 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum 14/8 1974 13-14/8 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 72
Antal profiler 3 Samma
Profilbeteckning P1N, P2N, P3N, P1S,

P2S, P3S
Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 0,9 m

Figur 12. Tjörnarpssjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 88 Helge å
Biflöde: 88-7:7
Kommun: Höör
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 620985
Utlopp Ost-koord: 136408
Djupkarta: Nej
Höjd över havet (m): <110 m
Avrinningsområde km2: 6,8
Sjöyta km2: 0,474
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Markanvändning i Tjörnarpssjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Tjörnarpssjön 1974 och 2002. Även terrestra växter är upptagna i
artlistan, även om de inte används i bedömningen. Arterna står i systematisk ordning:
Equisetum fluviatile, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potentilla palustris, Epilobium
hirsutum, Myriophyllum spicatum, Hydrocotyle vulgaris, Cicuta virosa, Peucedanum
palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium uliginosum, Galium
palustre, Myosotis scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Mentha
aquatica, Solanum dulcamare, Alisma plantago-aquatica, Hydrocharis morsus-
ranae, Iris pseudacorus, Juncus effusus, Glyceria maxima, Calamagrostis canescens,
Phragmites australis, Lemna minor, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris,
Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex elata och Carex acuta.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
1974 3 (jfr 10-17) 9,0 (jfr 7,0) Stor avvikelse 20 7,3
2002 3 (jfr 10-17) 8,1 (jfr 7,0) Stor avvikelse 19 7,4

Kommentar
Tjörnarpssjön ligger i Skånes mellanbygd och är omgiven av sommarstugor. Trycket
på stranden från nybyggnation är stort och i flera fall har strandskyddet fått ge vika.
Avrinningsområdet domineras av skog (43% löv- och 29% barrskog).

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Tjörnarpssjön klassas som
artfattigt med 3 arter både på 1974 och 2002. På grund av låga artantal av flytblads-
och undervattensväxter och höga indikatortal avviker sjön från ursprungligt tillstånd.
Indikatortalen för flytblads-/undervattensväxter är höga och dessutom högre på 1970-
talet än 2002. Den enda undervattensväxt som påträffades 1974 var Myriophyllum
spicatum, återfanns inte 2002. Arten är typisk för näringsrika sjöar, men försvinner när
algblomningarna blir alltför kraftiga. Det finns inget i artsammansättningen av
helofyter som tyder på att sjöns näringsstatus har förändrats. Det är en sjö som hade
näringsrik status redan 1974 och den har inte blivit bättre.
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Västersjön

Makrofytundersökning 1970-talet 2002
Metodik Jensén (1995) Se metodavsnitt
Datum okänt 4-11/9 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) Ej tillgänglig data 582
Antal profiler 9 Samma
Profilbeteckning P1N, P2N, P3N, P4N,

P5N, P6N, P7N, P8N,
P9N, P1S, P2S, P3S, P4S,
P5S, P6S, P7S, P8S, P9S

Samma

Inventerare Sven Jensén Håkan Sandsten
Siktdjup okänt 2,5 m

Figur 13. Västersjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 96 Rönne å
Biflöde: 96-1-3:2
Kommun: Ängelholm
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 624669
Utlopp Ost-koord: 133052
Djupkarta: Nej
Höjd över havet (m): 66
Avrinningsområde km2: 31,7
Sjöyta km2: 4,509
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Markanvändning i Västersjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Artlista för hela Västersjön 2002. Data för 1970-talet är inte tillgänglig. Arterna står i
systematisk ordning:
Drepanocladus sp., Fontinalis antipyretica, kransalg, Isoetes lacustris, Equisetum
fluviatile, Persicaria amphibia, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Ranunculus lingua,
Subularia aquatica, Potentilla palustris, Myriophyllum verticillatum, Hydrocotyle
vulgaris, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Galium
palustre, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Littorella uniflora, Lobelia
dortmanna, Alisma plantago-aquatica, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton
perfoliatus, Iris pseudacorus, Agrostis stolonifera, Calamagrostis canescens,
Phragmites australis, Calla palustris, Sparganium erectum, Typha latifolia,
Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Eleocharis acicularis, Carex sp.,
Carex lasiocarpa och Carex rostrata. Även Spongilla lacustris (svampdjur) hittades.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
2002 14 (jfr 17-25) 7,1 (jfr 6,5) Stor avvikelse 23 7,0

Kommentar
Västersjön är den största sjö som inventerades 2002, och den har ett relativt litet
avrinningsområde i förhållande till sjöytan. Den ligger söder om Hallandsåsen och
avrinningsområdet domineras av skog. Stranden av Västersjön bebyggs av
sommarstugor och bryggor och i vissa fall har strandskyddet fått ge vika och skador
både på vegetation och botten förekommer.

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Västersjön klassas som artrikt
med 14 arter 2002. Makrofytsamhället avviker från ursprungligt tillstånd beroende på
lågt artantal. Isoetider förekommer rikligt vilket tillsammans med Spongilla lacustris
indikerar klart och näringsfattigt vatten. 1986 och 1995 påträffades även sjöhjortron
(Nostoc Zetterstedtii) i sjön (Roland Bengtsson, muntligen), vilket också tyder på
stabila, icke försurade och icke övergödda förhållanden (Bengtsson 1998). Den
hittades på drygt 1,7 meters djup utanför Äspenäs.

Tyvärr finns det inget underlag till inventeringen från 1970-talet så inga
jämförelser kan göras. Ett fragment av en obestämd kransalg hittades på djupt vatten
(3 m) utanför halvprofilen P8S. Den förtjänar att eftersökas på nytt eftersom varken
jag, Irmgard Blindow eller Roland Bengtsson känner till att kransalger hittats i
Västersjön tidigare.
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Levrasjön

Makrofytundersökning 2002
Metodik Se metodavsnitt
Datum 29/8-2/9 2002
Antal inventerade rutor (1x1 m) 236
Antal profiler 6 1/2
Profilbeteckning P4S, P5S, P6S, Blindow2,

Blindow3, Blindow9
Inventerare Håkan Sandsten
Siktdjup 3,8 m

Figur 14. Levrasjön med profilernas startpunkter och profilbeteckning inritade.

Lokal
Huvudflöde: 87 Skräbeån
Biflöde: 87:2
Kommun: Bromölla
Nat. Geogr. Region: Nordöstra Skånes skogslandskap
Utlopp Nord-koord: 622084
Utlopp Ost-koord: 141784
Djupkarta: Nej
Höjd över havet (m): 10
Avrinningsområde km2: 9,8
Sjöyta km2: 2,6
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Markanvändning i Levrasjöns avrinningsområde

Artsammansättning
Fontinalis antipyretica, Chara delicatula, Chara tomentosa, Chara sp., Persicaria
amphibia, Rumex hydralapathum, Ceratophyllum demersum, Epilobium hirsutum,
Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora,
Galium palustre, Myosotis scorpioides, Lycopus europaeus, Mentha aquatica,
Solanum dulcamare, Utricularia australis, Alisma plantago-aquatica, Potamogeton
perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Iris pseudacorus, Agrostis stolonifera, Phalaris
arundinacea, Phragmites australis, Lemna minor, Lemna trisulca, Typha latifolia,
Schoenoplectus lacustris, Carex rostrata och Carex acuta.

Flytbladsväxter, lemnider, elodeider, isoetider Helofyter
År Artantal Indikatortal Bedömning Artantal Indikatortal
2002 11 (jfr 17-25) 7,8 (jfr 6,5) Stor avvikelse 20 7,7

Kommentar
Levrasjön är en stor sjö med ett litet avrinningsområde och kalkrikt vatten.
Markanvändningen i avrinningsområdet består av skog, annan öppen mark och åker
(16%).

Antalet arter av flytblads- och undervattensväxter i Levrasjön klassas som ganska
artrikt med 11 arter 2002. Fler makrofytarter finns i sjön. Makrofytvegetationen har
naturligt näringsrik karaktär och undervattensväxter förekommer rikligt och fortsätter
ut på mycket djupare vatten än vad som kunde övervakas med metoden i denna studie.
Bedömningen är inte pålitlig på grund av att Levrasjön inte inventerades fullständigt.
Endast 6 halvprofiler inventerades och det är alldeles för lite för en så stor sjö. Med
Jenséns metodik borde 12 halvprofiler inventeras. Minst 20 olika arter av lemnider har
påträffats i sjön (Länsstyrelsen 1999).

Enligt Irmgard Blindow (Länsstyrelsen 1999) är Levrasjön Sveriges mest
värdefulla kransalgslokal, med 11 olika arter, varav 4 rödlistade. En art är klassad som
akut hotad (Chara filiformis, trådsträfse), två arter är starkt hotade (Nitellopsis obtusa,
stjärnslinke och Chara rudis, spretsträfse) och en art är missgynnad (Chara
intermedia, mellansträfse). Chara tomentosa (rödsträfse) och Chara hispida
(taggsträfse) borde möjligtvis ha klassats som missgynnade, men eftersom de är så
talkrika i några sjöar har de inte rödlistats. De sjöar som har täta bestånd av röd- och
taggsträfse borde skyddas på något annat sätt. Med tanke på Levrasjöns stora värde
som kransalgslokal borde vegetationen övervakas regelbundet!
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Slutsatser från jämförelser mellan 1970-talet och 2002

Bedömning av sjöarna med hjälp av indikatortal för näringsstatus och artantal visar att
vegetationen i alla sjöar avviker mer eller mindre från tillstånd som inte nämnvärt
påverkats av människan. Artrikedom av flytblads- och undervattensväxter är låg.
Endast en sjö klassas som artrik på 1970-talet (Havgårdssjön), två som ganska artrika
(Lärkesholmssjön och Skäravattnet). Resten är antingen ganska artfattiga eller
artfattiga. För 2002 klassas Havgårdssjön som enda artrika sjö, Lärkesholmssjön som
ganska artrik och resten som artfattiga. Västersjön och Levrasjön, som inte finns med i
materialet från 1970-talet, klassas som artrik respektive ganska artrik. Levrasjön är
dock ofullständigt undersökt. Många fler arter av elodeider finns i sjön (Länsstyrelsen
1999).

Jämfört med terrestra växtsamhällen är akvatiska överlag artfattiga. Kärlväxter har
haft kortare tid att utvecklas för ett liv i sötvatten än på land och därför finns det inte
så många arter i sjöar. Kanske är naturvårdsverkets bedömningsgrunder alltför hårda,
vilket medför en risk att värdefulla sjöar klassas som artfattiga och starkt avvikande
från ett opåverkat tillstånd. Jämfört med övriga Sverige är artrikedomen i Skåne
överlag hög och att denna studie av flera värdefulla sjöar visar på så låga naturvärden
är troligen en brist i bedömningsgrunderna. Om alla arter som påträffats i en
välstuderad sjö medtas kanske bedömningsgrunderna stämmer, men om många sjöar
ska undersökas systematiskt, som i denna studie, måste bedömningen vila på andra
grunder. Jag föreslår att bedömningsgrunderna omarbetas efterhand som fler studier
av makrofyter genomförs.

Bedömningen av artrikedom tar inte hänsyn till sjöstorlek vilket troligen är fel.
Generellt hyser stora sjöar fler arter än små. Antalet arter i de sjöar som Sven Jensén
inventerade på 1970-talet ökade linjärt mot naturliga logaritmen av sjöarean:

Artantal flytblads- och undervattensväxter = 2,21 * ln(sjöarea i km2) + 5,57; R2 =
0,41

Artantal helofyter = 4,17 * ln(sjöarea i km2) + 12,17; R2 = 0,39

Därför riskerar man i bedömningen att underskatta små sjöars artrikedom. Jag föreslår
att sjöarean även ska påverka bedömningen av artrikedom.

Varken indikatortal eller artantal skiljer sig signifikant mellan 1970-talet och 2002
för flytblads-/undervattensväxter eller för helofyter. Dock har alla sjöar utom
Tjörnarpssjön och Havgårdssjön högre indikatortal 2002 än på 1970-talet, men det är
ingen statistiskt säkerställd skillnad.

Diversiteten blir genomgående högre när den baseras på förekomst jämfört med
täckning (parade t-test, p<0,001 både för flytblads-/undervattensväxter och för
helofyter). Dominerande arters betydelse underskattas när enbart förekomst används.
Eftersom många av de inventerade rutorna domineras av någon art (till exempel vass)
presenteras därför bara diversitetsindex baserat på täckning.

Diversiteten för flytblads-/undervattensväxter var lägre i 8 av 11 sjöar 2002 jämfört
med 1970-talet (figur 15). Detta är ingen statistiskt säkerställd skillnad (parat t-test
p=0,13) men materialet är litet och det är troligen bättre att anta att det finns en
skillnad och genomföra åtgärder än att riskera att läget förvärras ytterligare.
Skillnaden beror antagligen på att många isoetider inte återfanns 2002. Anledningen
till det är troligen att ljusklimatet i sjöarna har varit sämre under senare delen än under
mitten av 1900-talet, vilket i sin tur antingen kan bero på ökad vattenfärg eller på
långvarig övergödning med frekventa algblomningar.
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För helofyter kan inget liknande mönster ses (figur 15) och det är inte så
förvånande eftersom de är mindre känsliga för dåligt ljusklimat under vattenytan, samt
eftersom artdiversiteten brukar öka med ökad näringsrikedom (till en viss hög tröskel
där även många arter av helofyter missgynnas).

I flera sjöar (Havgårdssjön, Dagstorpssjön, Lyngsjön, Västersjön) syntes tydliga
tecken på att boskapsbete gynnar en omväxlande makrofytvegetation. Trampet från
boskapen förstör helofyternas rötter och rhizom och även bete av helofyter minskar
deras konkurresnfördel gentemot elodeider. Flera arter av smalbladiga elodeider
gynnas eftersom deras tunna rötter tål trampet bättre och eftersom de inte betas under
vattenytan. Elodeiderna behöver heller inte konkurrera om näring och ljus med
helofyterna. Boskapsbete tenderar också att hålla buskvegetation borta från stränderna
vilket också gynnar ett variationsrikt makrofytsamhälle. Vid sidan av övergödning och
ökad vattenfärg är det därför möjligt att minskat boskapsbete av våra sjöstränder
orsakat de försämringar av flytblads-/undervattensvegetationen som påvisats i denna
studie.

Flytblads- och undervattensväxter
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Figur 15. Biologisk mångfald av helofyter samt flytblads-/undervattensväxter i skånska
sjöar inventerade på 1970-talet och 2002. Sjöarna är sorterade efter sjunkande
diversitetsindex 2002.

Förslag till nya inventeringar

Resultaten av denna studie visar att det är de mest utpräglade indikatorarterna för
näringsfattigt vatten som försvunnit sedan 1970-talet. Den visar också att det är
Skäravattnet och Rammsjön, som hade den mest typiskt "näringsfattiga" vegetationen,
som drabbats hårdast av övergödningen. Därför skulle det vara intressant att
återupprepa inventeringarna i de näringsfattigaste sjöarna. Sjöar med klart vatten i
norra Skåne kan förväntas hysa kransalgerna Nitella gracilis, N. mucronata och N.
translucens vilket är ytterligare ett skäl att inventera dessa. Av de sjöar som ännu inte
inventerats var Sparrsjön, Bälingesjön, Humlesjön de tre sjöar med mest näringsfattig
karaktär samtidigt som de hade relativt många arter av flytblads-/undervattensväxter
(tabell 6). Av samma anledningar samt på grund av förekomst av den sårbara Pilularia
globulifera borde också Blistorpasjön undersökas. Även Rågebodasjön, Nedre
Storesjö, Tydingesjön hade näringsfattig karaktär och många arter av flytblads-
/undervattensväxter som därför borde återbesökas.

Även sjöar med en flora som har näringsrik karaktär kan hysa många arter och ha
hög artrikedom. Några sådana exempel från 1970-talet som bör återinventeras är
Sövdesjön, Björkesåkrasjön och Fjällfotasjön. Totalt bör i första hand ytterligare nio
sjöar inventeras i Sven Jenséns material och med samma metodik för att deras
nuvarande tillstånd ska kunna jämföras med situationen på 1970-talet.

Övriga skånska sjöar som inte ingår i Sven Jenséns material, men som har värdefull
makrofytflora och som borde prioriteras för övervakning behandlas nedan.

Kransalger dominerar undervattensvegetationen i endast tre sjöar i Skåne.
Kransalgsamhället i dessa sjöar - Levrasjön, Krankesjön och Råbelövssjön - bör
övervakas.

Levrasjön är Sveriges mest värdefulla kransalgslokal, enligt Irmgard Blindow, med
11 olika arter, varav 4 rödlistade. En art är klassad som akut hotad (Chara filiformis,
trådsträfse), två arter är starkt hotade (Nitellopsis obtusa, stjärnslinke och Chara rudis,
spretsträfse) och en art är missgynnad (Chara intermedia, mellansträfse). Chara
tomentosa (rödsträfse) och Chara hispida (taggsträfse) är rikliga i Levrasjön och har
stor betydelse för vattenkvaliteten och de ovanligare arterna. Med tanke på Levrasjöns
stora värde som kransalgslokal borde vegetationen övervakas regelbundet! Jag föreslår
följande metodik för övervakning av Levrasjön. Tre linjer (nr 2, 3 och 9 i
Länsstyrelsen 1999) undersöks både kvalitativt och kvantitativt, och resterande elva
linjer i Länsstyrelsen (1999) inventeras endast kvalitativt. Genom att dyka längs
linjerna eftersöks alla arter av kransalger. Ett kvantitativt prov på vegetationen tas i en
ruta (0,25 m2) för varje djupmeter. Senare delas provet upp i arter och torrvikten
bestäms. Om linjerna märks ut ordentligt skulle denna metodik kunna upprepas med
tillräcklig precision för att ge information om utvecklingen för kransalgerna. För att
eftersöka trådsträfse, bör även dykning ske på ungefär 2 meters djup i två områden där
den hittats 1988, 1996 och 1998.

Det finns många goda skäl till att övervaka utbredning av kransalger (och andra
vattenväxter) i Krankesjön (Länsstyrelsen 1999). Chara rudis (spretsträfse) och
Nitellopsis obtusa (stjärnslinke) är två starkt hotade arter som har påträffats i sjön.
Stjärnslinke bedöms vara försvunnen från sjön, men kransalgers spridningskroppar
kan överleva många år i sedimentet och därför kan arten dyka upp igen. Även med
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tanke på undervattensväxternas stora betydelse för sjöns fåglar är det väsentligt att
deras tillstånd övervakas.

Flygbildskartering är idealiskt för den grunda Krankesjön. Fotograferingen bör
göras i juli eller augusti och åtföljas av ett besök nere på sjön för att bestämma
artsammansättning i de olika bestånden. Med flygbilder som grund kan utbredningen
av olika undervattensväxters bestånd bestämmas mer exakt än tidigare.

Figur 16. Råbelövsjön med föreslagna kransalgstransekter.

Förutom Levrasjön och Krankesjön är också Råbelövsjön en utpräglad av kransalgs-
sjö. Irmgard Blindow (Länsstyrelsen 1999) föreslår också att kransalgsfloran i
Råbelövsjön inventeras längs fem transekter (se figur 16).

Också i Hammarsjön bör utbredningen av makrofyter övervakas (Länsstyrelsen
1999) särskilt som Sjönajas, Najas flexilis, en akut hotad kärlväxt, finns i
Hammarsjön. Den bör övervakas med jämna mellanrum. Även Hammarsjön är
tillräckligt grund för att användandet av flygbilder bör kunna utvärderas. Med tanke på
både Hammarsjöns och Krankesjöns storlek måste flygningen dock utföras när
vattenytan inte krusas av vågor. Tidigt på morgonen är det ofta tillräckligt vindstilla
för att växterna ska synas.

Nitella capillaris bör eftersökas i diken, nyanlagda dammar, kärr, vattensamlingar i
tegelbruk och grustag, pölar i åars översvämningszon, lugnvatten i bäckar särskilt i
Kristianstadstrakten (Länsstyrelsen 1999). Den vissnar tidigt varför 1 till 20 juni är
optimalt för att hitta den. Den förväxlas lätt med mattslinke (Nitella opaca).

Kransalger verkar vara försvunna från Ringsjöarna och Finjasjön men den
inventering av undervattensväxter i vissa punkter längs stränderna som startades av
John Strand bör fortsättas. Då kan en eventuell återetablering av kransalger tidigt
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upptäckas. Även andra triviala arter av undervattensväxter såsom borstnate
(Potamogeton pectinatus) har stor positiv effekt på vattenkvalitet och djurliv i dessa
sjöar (Sandsten 2002).

Vattenväxter har hittills inte använts i särskilt stor utsträckning inom miljööver-
vakning och recipientkontroll. Denna rapport visar vattenväxternas potential att tidigt
visa på allvarliga förändringar i vår miljö. Stora delar av den omfattande inventeringen
från 1970-talet har nu presenterats för första gången och kan utgöra en mycket
värdefull referens i framtiden.
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Ordlista

Diversitet Biologisk mångfald
Ekologisk status Mått på hur påverkat ett område är av människan
Elodeider Undervattensväxt med långa skott. Vanligare i lite mer

näringsrikt vatten.
Evertebrater ryggradslösa djur
Flytbladsväxt Makrofyt med flytande blad. Två typer: lemnider och nymfeider
Helofyt Övervattensväxt
Humus Svårnedbrytbara organiska föreningar som färgar vattnet brunt
Isoetider Undervattensväxt med korta, rosettliknande skott. Vanligare i

näringsfattiga vatten.
Lemnid Icke rotad flytbladsväxt
Makrofyt Stora växter som åtminstone delvis lever sitt liv i vatten
Mesotrof Mellan näringsfattig och näringsrik
Nymfeid Rotad flytbladsväxt
Näringsfattig Näringsfattig med avseende på fosfor (och kväve)
Näringsrik Näringsrik med avseende på fosfor (och kväve)
Rhizom Förtjockad jordstam. Ofta stärkelserik och fungerande som

övervintringsorgan. Ibland viktig för transport av syre till
rötterna.

Suspenderade partiklar Grums. Partiklar som svävar i vattnet och gör det grumligt. Kan
bestå av lerpartiklar, mikroskopiska alger eller organiska
föreningar.

Täckningsgrad En arts rumsliga utbredning över en horisontell yta. Alla arters
sammanlagda täckningsgrad kan överstiga 100% om bladen
täcker varandra

Transekt =halvprofil. En linje eller egentligen ett band där vegetationen
inventeras. I denna studie från stranden ut till öppet vatten

Undervattensväxt Makrofyt som växer under vattnet. Två typer: elodeider och
isoetider.

Övervattensväxt Makrofyt som lever med rötterna i vatten
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Sjönamn (utloppskoordinater från 
SMHI 1996)
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Skydd (data från Länsstyrelsens geografiska 
informationssystem 2002)

Häljasjön (6173460 1357430) 2 10,0 16 7,76 22 2,1 Inget men omringat av NR: Klingavälsåns dalgång, 
Nat2000SPA Klingavälsån, RI naturv: Vombs Fure, 
RI naturv: Klingavälsån

Bysjön (6174340 1357690) 4 9,40 13 8,70 25 1,1 Inget men omringat av och avvattnas till RI naturv: 
Klingavälsån, samt Nat2000SCI Klingavälsån

Havgårdssjön (6153650 1345240) 16 9,10 30 8,20 51 5,4 RI naturv: Backlandskapet söder om Romeleåsen
Tjörnarpssjön (6209850 1364080) 3 9,00 20 7,30 110 5,8
Svaneholmssjön (6154800 1353230) 8 8,78 27 8,17 59 2,2 RI naturv: Backlandskapet söder om Romeleåsen, 

nära NR: Hästhagen samt Nat2000SCI: Hästhagen
Sövdesjön (6164150 1364150) 13 8,60 33 8,53 35 84 NR: Navröd (gränsar till sjön i söder), RI naturv: 

Snogeholm - Skårbyområdet, RI naturv 
Klingavälsån, RI friluft: Sövde - Krageholsområdet

Sövdeborgssjön (6163330 1366890) 7 8,57 15 7,90 40 1,3 RI naturv: Snogeholm - Skårbyområdet, RI friluft: 
Sövde - Krageholsområdet

Lyngsjön (6201840 1391200) 3 8,50 14 8,00 20 0,53 NR: Lyngsjöäng, Nat2000SCI: Lyngsjön, RI naturv 
Lyngsjön

Björkesåkrasjön (6158470 1347880) 9 8,44 31 7,97 60 7,3 RI naturv: Backlandskapet söder om Romeleåsen, 
NVO Häckeberga

Gyllebosjön (6163640 1397670) 3 8,40 15 7,10 67 3,8 Nat2000SCI: Gyllebosjön, RI naturv: Kusten 
Stenshuvud - Vik - Simrishamn

Yddingesjön (6161410 1338910) 11 8,40 27 8,17 43 22 Nat2000SCI: Yddingesjön, RI naturv: 
Backlandskapet söder om Romeleåsen,

Vaxsjön (6206670 1357540) 10 7,71 15 7,13 120 1,6 NR: ?, RI naturv: Dagstorp, RI friluft 
Frostavallsområdet

Fjällfotasjön (6157670 1342540) 15 7,71 29 7,88 52 17 RI naturv: Backlandskapet söder om Romeleåsen
Ekholmssjön (6161140 1342630) 7 7,70 23 7,80 50 0,9 Nat2000SCI: Eksholm, RI naturv: Backlandskapet 

söder om Romeleåsen,
Algustorpssjön (6239350 1357240) 2 7,60 11 5,94 107 5,7
Prästtorpssjön (6208780 1360340) 3 7,40 10 6,30 120 0,6 RI friluft: Frostavallsområdet
Möllerödssjön (6249240 1396750) 6 7,12 11 5,83 85
Dagstorpssjön (6209530 1355000) 6 7,10 26 7,30 107 5,0 RI Friluft: Frostavallen, RI naturv: Dagstorp, NR
Angsjön (6254060 1393970) 7 7,00 12 12,00 123 1,6
Tviggasjön (6242510 1374530) 7 6,95 17 6,26 75 2,8
Tydingesjön (6236810 1388480) 20 6,89 24 6,96 58 50 Gränsar till RI naturv: Oröd - Tydinge
Abröllasjön (6256300 1395970) 6 6,74 8 6,27 130 2,1
Hamsarpa sjö (6259750 1397250) 4 6,73 12 5,19 130 1,1 Inget men nära RI naturv: Vyssle Västermyr, 

Nat2000SCI Vyssle myr
Lillesjö (6238380 1353820) 4 6,73 15 5,24 125
Bjärrödssjön (6219470 1350790) 7 6,70 20 6,75 80 1,1
Nedre Storesjö (6223730 1350690) 14 6,55 12 7,08 87 2,7
Mjöasjön (6257380 1395200) 4 6,43 8 5,16 135 1,3
Malsjön (6236790 1370780) 4 6,30 7 6,66 75 0,53
Ekeshultssjön (6243310 1407140) 5 6,14 7 6,23 92 2,9 Inget men nära RI: friluft:Ivösjön - Immeln - 

Ryssberget
Hjärtasjön (6252690 1405690) 9 6,04 8 5,79 125 2,2
Blistorpasjön (6231230 1416770) 16 5,98 16 6,70 71 RI friluft: Ivösjön - Immeln - Ryssberget
Rågebodasjön (6246730 1409670) 10 5,96 20 6,47 90 2,4
Lärkesholmssjön (6241780 1349110) 11 5,90 12 6,10 86 11 Nat2000: Lärkesholmssjön
Fåknasjön (6248070 1409830) 2 5,85 5 5,56 100 0,66
Humlessjön (6238470 1361620) 9 5,80 9 5,87 130 3,4 Inget men nära Nat2000SCI Fäljemyr, RI naturv: 

Fäljemyr
Bälingesjön (6237530 1348690) 10 5,74 21 6,91 105 1,6
Sparrsjön (6236950 1371150) 10 5,43 7 6,03 70 0,97
Rammsjön (6232980 1421390) 8 5,20 10 6,20 55 1,0 RI friluft: Ivösjön - Immeln - Ryssberget
Skäravattnet (6244860 1411540) 11 5,20 14 6,90 90 3,1 Nat2000SCI: Nytebodaskogen, gränsar till NR: 

Nytebodaskogen i norr, RI friluft: Ivösjön - Immeln - 
Ryssberget

Nötesjön (6155770 1345840) 5 5,00 20 20,00 65 0,63 RI naturv: Backlandskapet söder om Romeleåsen
Västersjön (6246690 1330520) 66 47 RI naturv: Hallandsåsen, RI friluft: Bjärehalvön med 

Bilaga 1. Resultat från Sven Jenséns makrofytinventeringar. Sjöarna är sorterade efter indikatortal (för flytblads 
och undervattensväxter) så att de mest näringsrika sjöarna hamnar överst. Skydd avser olika naturskydd: 
NR=naturreservat, NAT2000SPA=Natura 
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Bilaga 2. Profilernas koordinater vid stränder i skånska sjöar där makrofyter har blivit inventerade.
Underlagskarta för att bestämma koordinater saknas i vissa fall, men eftersom datamaterialet i övrigt är
tillförlitligt har artlistor och resultat kunnat tas fram. Hela Björkesåkrasjön blev aldrig inventerad på 70-
talet varför antalet profiler är för litet. I Ekeshultssjön är det osäkert vilken av P2A SE och P2B SE som är
inritad på underlagskartan. I Ekholmssjön inventerades en pytteliten vassrugge i mitten av sjön på 70-
talet (P.C). Den inventerades inte 2002. Levrasjön blev inte inventerad alls på 70-talet och ofullständigt
2002. Irmgard Blindow inventerade 15 transekter 1999 utanför vasskanten i Levrasjön.

Sjönamn Profil Nord* Ost* Kommentar Sjönamn Profil Nord* Ost* Kommentar
Abröllasjön

P1E 6256676 1396241  
Bysjön

P1E 6174201 1358016
Återinventerad

2002
 P1W 6256727 1396029   P1W 6174091 1357668 ''
Algustorpssjön P1NW 6240089 1357191  Bälingesjön P1E 6238427 1349305  
 P1SE 6239970 1357413  P1W 6238574 1349049  
 P2NW 6239910 1357060  P2E 6238159 1349228  
 P2SE 6239777 1357309  P2W 6238333 1348919  
 P3NW 6239694 1356989  P3E 6237831 1349235  
 P3SE 6239626 1357112   P3W 6238166 1348670  
Angsjön P1N 6254129 1394440   P4E 1349047  
 P1S 6253990 1394473   P4W 6237893 1348616  
Björkesåkrasjön

P1NE   Ofullständigt inven-
Dagstorpssjön

P1N 6209503 1355414
Återinventerad

2002
 P2NE terad. Underlag  P1S 6209295 1355275 ''
 P2SW   saknas.  P2N 6209273 1355663 ''
Blistorpasjön P1E 6232146 1416506   P2S 6209029 1355519 ''
 P1W 6231973 1415996  P3N 6209034 1355918 ''

P2E 6231930 1416642  P3S 6208956 1355863 ''
 P2W 6231785 1416257  P4N 6208795 1356151 ''
 P3E 6231691 1416673  P4S 6208665 1356073 ''
 P3W 6231579 1416397  P5N 6209001 1356417 ''
 P4E 6231433 1416706  P5S 6208890 1356520 ''
 P4W 6231360 1416524  Ekeshultssjön P1NW 6243036 1406684  
Bjärrödssjön P1N 6219682 1350637   P1SE 6242946 1406896  
 

P1S 6219447 1350714
 P2A

SE 6242641 1406867
Osäker
koordinat

 
P2N 6219762 1350808

 
P2B SE

Underlag
saknas

 P2S 6219528 1350867   P2NW 6242779 1406536  

     Ekholmssjön P.C  
 

P1NW 6161110 1342732
Återinventerad

2002
 P1SW 6160836 1342598 ''

* Koordinaterna är tagna från Länsstyrelsens kartong (GIS) och för att de skulle kunna användas i den GPS som
miljöövervakningsfunktionen har, subtraherades 384 från nordkoordinaten och adderas 834 till ostkoordinaten.
Annars stämde inte verkligheten med kartan och GPS:en.
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Bilaga 2. Fortsättning.

Sjönamn Profil Nord* Ost* Kommentar Sjönamn Profil Nord* Ost* Kommentar
Fjällfotasjön

P1N 6159295 1343080  
Humlessjön

Badplats   
Underlag

saknas
 P2N 6159028 1342850  P1E 6238289 1362185  
 P3N 6158507 1343015  P1W 6238637 1361764  
 P4N 6158217 1342844  P2E 6238086 1361967  
 P5N 6157933 1342607  P2W 6238416 1361544  
 P6N 6157933 1342607 Häljasjön P1 N 1357846 6173361  
 P7N 6158116 1342328  P1 S 6173148 1357562  
 P8N 6158555 1342216 Lillesjö P1N 6238466 1353705  
 P9N 6158632 1341867  P1S 6238370 1353644  
 P1S 6158999 1343596  P2N 6238400 1353790  
 P2S 6158507 1343714  P2S 6238316 1353715  
 

P3S 6158170 1343607
Lyngsjön

P1NW 6201756 1391414
Återinventerad

2002
 P4S 6158081 1343075  P1SE 6201624 1391197 ''
 

P5S 6157803 1342850
Lärkesholmssjön

P1N 6242197 1349146
Återinventerad

2002
 P6S 6157572 1342394  P1S 6241776 1349360 ''
 P7S 6157329 1341683  P2N 6242270 1349474 ''
 P8S 6157672 1341588  P2S 6241794 1349714 ''
 P9S 6157945 1341363   P3N 6242408 1349771 ''
Forknasjön P1E 6248270 1409897   P3S 6241901 1350027 ''
 P1W 6248242 1409694   P4N 6242612 1350031 ''
Gyllebosjön P1NW 6164587 1398436 Återinventerad 2002  P4S 6242202 1350263 ''
 P1SE 6164503 1398524 '' Malsjön P1N 6236726 1370583  
 P2NW 6164364 1398102 ''  P1S 6236588 1370722  
 P2SE 6164120 1398331 '' Mjöasjön P1E 6257666 1395476  
 P3NW 6164054 1397828 ''  P1W 6257766 1395276  
 

P3SE 6163912 1397972 ''
Mölleröds sjö

P1N   
Underlag

saknas
Hamsarpa sjö P1NW 6260052 1397068   P1S ''
 P1SE 6259802 1397198   P2E ''
Havgårdssjön P1E 6153352 1345667 Återinventerad 2002  P2N   ''
 

P1W 6153393 1345043 ''
Nötesjön

Extra   
Underlag

saknas
 P2E 6153120 1345688 ''  P1 N 6155928 1345691 ''
 P2W 6153141 1344962 ''  P1 S 6155816 1345677 ''
 P3E 6152864 1345284 '' Prästtorpssjön P1E 6209022 1360260  
 P3W 6152888 1344992 ''  P1W 6208937 1360135  
Hjärtasjön

P1E 6253296 1405928 Återinventerad 2002
Rammsjön

P1NV 6233026 1421630
Återinventerad

2002
 P1W 6253344 1405724 ''  P1SO 6232740 1421866 ''
 P2E 6252982 1405863 ''  P2NV 6232882 1421383 ''
 P2W 6253040 1405635 ''  P2SO 6232567 1421651 ''
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Bilaga 2. Fortsättning.

Sjönamn Profil Nord* Ost* Kommentar Sjönamn Profil Nord* Ost* Kommentar
Rågebodasjön P1E   Underlag saknas Sövdesjön forts. P7E 6161987 1365947  
 P1W ''  P7W 6161698 1364812  
 P2E ''  P8E okänt okänt  
 P2W ''  P8W okänt okänt  
 

P3   ''
Tjörnarpssjön

P1N 6209712 1363015
Återinventerad

2002
Skäravattnet P1E 6244945 1411567 Återinventerad 2002  P1S 6209176 1363397 ''
 P1W 6245080 1411218 ''  P2N 6209996 1363216 ''
 P2E 6244661 1411428 ''  P2S 6209380 1363636 ''
 P2W 6244905 1410910 ''  P3N 6209659 1363838 ''
Sparrsjön P1N 6237253 1371149   P3S 6209561 1363915 ''
 P1S 6237150 1371221  Tviggasjön P1E 6242968 1374468  
Nedre Store sjö P1N   Underlag saknas  P1W 6242649 1373889  
 P1S ''  P2E 6242543 1374303  
 P1X ''  P2W 6242464 1374156  
 

P2N ''
Tydingesjön

P4W   
Underlag

saknas
 P2S ''  P5E ''
 P3N ''  P5W ''
 P3S   ''  P7E ''
Svaneholmssjön P1NE   Underlag saknas  P8W ''
 P1SE ''  P9W ''
 P2NW ''  Rad 7   ''
 P2SE   '' Vaxsjön P1N 6207144 1357446  
Sövdeborgssjön P1N 6163739 1367205   P1S 6207105 1357614  
 P1S 6163546 1367063  Västersjön P1N 6248144 1326796 Endast 2002
Sövdesjön P1E 6163947 1365375 Underlagskartan  P1S 6247508 1326685 ''
 P1W 6163658 1363967 stämmer inte med  P2N 6247974 1327183 ''
 P2E 6163584 1365195 datamaterialet. Det  P2S 6247431 1327099 ''
 P2W 6163416 1364521 finns bara 7 profiler  P3N 6247854 1327602 ''
 P3E 6163202 1365094 i underlaget, men 8 i  P3S 6247077 1327487 ''
 P3W 6163054 1364536 datamaterialet. Jag  P4N 6247910 1328020 ''
 P4E 6162913 1365332 har räknat på 8  P4S 6246898 1327859 ''
 P4W 6162726 1364555 profiler.  P5N 6247907 1328445 ''
 P5E 6162683 1365994  P5S 6246878 1328285 ''
 P5W 6162375 1364571  P6N 6247844 1328866 ''
 P6E 6162366 1366081  P6S 6246851 1328707 ''
 P6W 6162070 1364856   
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Bilaga 2. Fortsättning.

Sjönamn
Profil Nord* Ost* Kommentar

Sjönamn
Profil Nord* Ost*

Komme
ntar

Västersjön forts.

P7N 6247684 1329281 Endast 2002

Levrasjön forts.

Blindow3 6220894 1418137

1999
och

2002

P7S 6246359 1329078 ''  Blindow4 6219808 1417241 1999
 P8N 6247694 1329722 ''  Blindow5 6219329 1417355 1999
 P8S 6246138 1329490 ''  Blindow6 6219430 1417973 1999
 P9N 6247670 1330150 ''  Blindow7 6219789 1418352 1999
 P9S 6246161 1329955 ''  Blindow8 6220174 1418686 1999
Yddingesjön

P1N   Underlag saknas

 

Blindow9 6220465 1418876

1999
och

2002
 P1S ''  Blindow10 6220951 1419172 1999
 P2N ''  Blindow11 6221310 1419721 1999
 P2S ''  Blindow12 6221525 1419292 1999
 P3N ''  Blindow13 6221594 1418787 1999
 P3S ''  Blindow14 6221285 1418409 1999
 P4N ''  Blindow15 6220894 1418137 1999
 P4S ''  
 P5N ''  
 P5S ''  
 P6N ''  
 P6S ''  
 P7N ''  
 P7S   ''  
Levrasjön P1N 6220023 1417315   
 P1S 6219407 1417796  
 P2N 6220543 1417462  
 P2S 6219657 1418173  
 P3N 6220780 1417859  
 P3S 6219963 1418526  
 P4N 6221074 1418212  
 P4S 6220325 1418840 Endast 2002  
 P5N 6221420 1418514  
 P5S 6220812 1419002 Endast 2002  
 P6N 6221706 1418891  
 P6S 6221074 1419388 Endast 2002  
 Blindow1 6220288 1417456 1999  
 Blindow2 6220818 1417569 1999 och 2002  
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Bilaga 3. Följande arter klassas som makrofyter och indelas i helofyter,
flytbladsväxter, lemnider, isoetider och elodeider. Indikatortal från Naturvårdsverket
(1999) anges.

Helofyter

Equisetum fluviatile Sjöfräken 7
Persicaria hydropiper Bitterpilört 10
Rumex hydralapathum Vattenskräppa 10
Ranunculus scleratus Tiggarranunkel 10
Ranunculus flammula Ältranunkel 5,3
Ranunculus lingua Sjöranunkel 9
Ranunculus hederaceus Murgrönsmöja 8,5
Rorippa amphibia Vattenfräne 10
Rorippa nasturtium-aquaticum Källfräne 10
Rorippa palustris Sumpfräne
Cardamine amara Bäckbräsma
Potentilla palustris Kråkklöver 5,5
Epilobium hirsutum Rosendunört
Hydrocotyle vulgaris Spikblad 7
Berula erecta Bäckmärke 10

Sium latifolium Vattenmärke 9
Apium inundatum Krypfloka 10
Cicuta virosa Sprängört 8,5
Peucedanum palustre Kärrsilja 5,5
Lysimachia vulgaris Strandlysing
Lysimachia thyrsiflora Topplösa 5,5
Menyanthes trifoliata Vattenklöver 5,3
Galium uliginosum Sumpmåra
Galium palustre Vattenmåra 7,3
Calystegia sepium Snårvinda
Myosotis laxa Sumpförgätmigej 7,7
Myosotis scorpioides Äkta förgätmigej 7,3
Scutellaria galericulata Frossört
Lycopus europaeus Strandklo
Mentha aquatica Vattenmynta 8,5
Solanum dulcamare Besksöta 10
Veronica scutellata Dyveronika 6,3
Veronica anagallis-aquatica Vattenveronika 10
Veronica beccabunga Bäckveronika 10
Bidens cernua Nickskära 10
Bidens tripartita Brunskära 10
Alisma lanceolatum Gotlandssvalting
Alisma plantago-aquatica Svalting 8,5
Butomus umbellatus Blomvass 10
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Iris pseudacorus Gul svärdslilja 8,5
Juncus effusus Veketåg 5,5
Glyceria maxima Jättegröe 10
Agrostis stolonifera Krypven 5,7
Calamagrostis canescens Grenrör
Phalaris arundinacea Rörflen 8,5
Phragmites australis Vass 7,3
Acorus calamus Kalmus 9
Calla palustris Missne 7,3
Caltha palustris Kabbleka 7,3
Sparganium natans Dvärgigelknopp 5,5
Sparganium emersum Igelknopp 10
Sparganium erectum Stor igelknopp 8,5
Sparganium natans Dvärgigelknopp 5,5
Typha angustifolia Smalkaveldun 10
Typha latifolia Bredkaveldun 8,5
Bolboschoenus maritimus Havssäv 10
Schoenoplectus lacustris Säv 7,3
Schoenoplectus tabernaemontani Blåsäv 10
Trichophorum cespitosum Tuvsäv
Eriophorum angustifolium Ängsull 2,5
Eleocharis mamillata Veksäv 7,3
Eleocharis multicaulis Dysäv
Eleocharis palustris Knappsäv 7,3
Cladium mariscus Ag 8,5
Carex lasiocarpa Trådstarr 5,5
Carex lasiocarpa Trådstarr 5,5
Carex acutiformis Brunstarr 10
Carex psedocyperus Slokstarr 10
Carex riparia Jättestarr 10
Carex rostrata Flaskstarr 4,3
Carex vesicaria Blåsstarr 7,3
Carex limosa Dystarr 4
Carex aquatilis Norrlandsstarr 5,5
Carex elata Bunkestarr 8,5
Carex acuta Vasstarr 10
Carex nigra Hundstarr 4,7

Flytbladsväxter

Ricciocarpus natans Vattenstjärna
Persicaria amphibia Vattenpilört 9
Nuphar lutea Gul näckros 8,5
Nuphar pumila Dvärgnäckros 6
Nymphaea alba Vit näckros 6,7
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Nymphaea candida Nordnäckros 6,7
Sagittaria sagittifolia Pilblad 9
Potamogeton natans Gäddnate 6,7
Glyceria fluitans Mannagräs 6,3
Alopecurus aequalis Gulkavle 7,7
Sparganium angustifolium Plattbladig igelknopp 3
Sparganium friesii* Flotagräs 8,5
Sparganium hyperboreum Fjälligelknopp 3

Lemnider

Riccia fluitans Gaffelmossa
Nymphoides peltata Sjögull 10
Hydrocharis morsus-ranae Dyblad 9
Lemna gibba Kupandmat 10
Lemna minor Andmat 8,5
Lemna trisulca Korsandmat 10
Spirodela polyrhiza Stor andmat 10

Isoetider

Isoetes echinospora Vekt braxengräs 4
Isoetes lacustris Styvt braxengräs 5
Pilularia globulifera Klotgräs 5,5
Ranunculus reptans Strandranunkel 5,3
Subularia aquatica Sylört 4
Crassula aquatica Fyrling 3
Elatine hydropiper Slamkrypa 6
Peplis portula Rödlånke 5,3
Limosella aquatica Ävjebrodd 5,3
Littorella uniflora Strandpryl 6,7
Lobelia dortmanna Notblomster 5
Baldellia ranunculoides Flocksvalting 4
Eleocharis acicularis Nålsäv 8,5

Elodeider

Cladophora sp. Trådformig grönalg
Enteromorpha intestinalis Tarmtång
Drepanocladus sp. Krokmossor
Fontinalis antipyretica Näckmossa
Chara aspera Borststräfse 8,5
Chara baltica Grönsträfse 8,5
Chara baueri Bauersträfse 8,5
Chara canescens Hårsträfse 8,5
Chara contraria Gråsträfse 8,5



57

Chara delicatula Papillsträfse 8,5

Chara filiformis Trådsträfse 8,5
Chara globularis Skörsträfse 8,5
Chara hispida Taggsträfse 8,5
Chara horrida Raggsträfse 8,5
Chara intermedia Mellansträfse 8,5
Chara polyacantha Törnsträfse 8,5
Chara rudis Spretsträfse 8,5
Chara tomentosa Rödsträfse 8,5
Chara tomentosa Rödsträfse 8,5
Chara vulgaris Busksträfse 8,5

Nitella capillaris Vårslinke 5,5
Nitella flexilis Glansslinke 5,5
Nitella gracilis Spädslinke 5,5
Nitella mucronata Uddslinke 5,5
Nitella opaca Mattslinke 5,5
Nitella translucens Grovslinke 5,5
Nitellopsis obtusa Stjärnslinke
Lamprothamnium papulosum Axsträfse
Tolypella glomerata Trubbrufse
Tolypella intricata Uddrufse
Tolypella nidifica Havsrufse
Ceratophyllum demersum Hornsärv 10
Ceratophyllum submersum Vårtsärv 8,5
Ranunculus aquatilis Vattenmöja 8,5
Ranunculus aquatilis Vattenmöja 8,5
Ranunculus baudotii Vitstjälksmöja 10
Ranunculus circinatus Hjulmöja 10
Ranunculus confervoides Hårmöja 8,5
Ranunculus peltatus Sköldmöja 8,5
Ranunculus fluitans Jättemöja
Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 5,5
Myriophyllum spicatum Axslinga 10
Myriophyllum verticillatum Kransslinga 10
Hippuris vulgaris Hästsvans 7,7
Oenanthe aquatica Vattenstäkra 10
Hottonia palustris Vattenblink 9
Callitriche cophocarpa Sommarlånke
Callitriche cophocarpa Sommarlånke
Callitriche platycarpa Plattlånke
Callitriche stagnalis Dikeslånke 7,7
Callitriche brutia (pedunculata) Skaftlånke
Callitriche hamulata Klolånke 5
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Callitriche hermaphroditica Höstlånke 8,5
Callitriche obtusangula 8,5
Callitriche palustris Smålånke 5
Utricularia intermedia Dybläddra 4
Utricularia minor Dvärgbläddra 4
Utricularia ochroleuca Blekbläddra
Utricularia australis Sydbläddra 5,5
Utricularia vulgaris Vattenbläddra 5,5
Sagittaria natans Trubbpilblad
Alisma gramineum Grässvalting
Elodea canadensis Vattenpest 8,5
Elodea nuttallii Smal vattenpest 10
Stratiotes aloides Vattenaloe 9
Potamogeton alpinus Rostnate 5,5
Potamogeton graminues Gräsnate 7,3
Potamogeton lucens Grovnate 10
Potamogeton polygonifolius Bäcknate 3
Potamogeton berchtoldii Gropnate 7,3
Potamogeton friesii Uddnate 10
Potamogeton obtusifolius Trubbnate 7,3
Potamogeton perfoliatus Ålnate 7,3
Potamogeton praelongus Långnate 7,3
Potamogeton rutilus Styvnate 10
Potamogeton acutifolius Spetsnate 10
Potamogeton compressus Bandnate 7,7
Potamogeton crispus Krusnate 8,5
Potamogeton filiformis Trådnate 10
Potamogeton pectinatus Borstnate 10
Potamogeton trichoides Knölnate 10
Ruppia maritima Hårnating
Ruppia spiralis Skruvnating
Zannichellia palustris Hårsärv 10

Najas flexilis Sjönajas 10
Najas marina ssp. intermedia Havsnajas
Najas marina Havsnajas 10
Najas tenuissima Spädnajas
Juncus bulbusos Löktåg 3,7
Sparganium friesii* Flotagräs 4
Eleogiton fluitans Flytsäv 4

*Sparganium friesii har olika indikatortal beroende på om den växer under eller på vattnet.
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Bilaga 4. Artlistor från Sven Jenséns makrofytinventering av skånska sjöar på 1970-
talet. Arterna är sorterade med terrestra växter först, följt av kärrväxter, mossor,
helofyter, flytbladsväxter, isoetider och elodeider.

Abröllasjön: Myrica gale, Juncus filiformis, Molinia caerula, Sphagnum, Equisetum
fluviatile, Potentilla palustris, Hydrocotyle vulgaris, Lysimachia vulgaris, Lysimachia
thyrsiflora, Phragmites australis, Eleocharis palustris, Carex rostrata, Nymphaea
alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Glyceria fluitans, Fontinalis antipyretica,
Myriophyllum alterniflorum.

Algustorpssjön: Lythrum salicaria, Poa palustris, Carex canescens, Pellia,
Equisetum fluviatile, Ranunculus flammula, Hydrocotyle vulgaris, Peucedanum
palustre, Lysimachia thyrsiflora, Galium uliginosum, Scutellaria galericulata, Alisma
plantago-aquatica, Agrostis stolonifera, Carex rostrata, Carex nigra, Nuphar lutea,
Nymphaea alba.

Angsjön: Myrica gale, Drosera rotundifolia, Viola palustris, Vaccinium oxycoccus,
Poa palustris, Molinia caerula, Carex canescens, Pellia, Sphagnum, Equisetum
fluviatile, Potentilla palustris, Peucedanum palustre, Lysimachia thyrsiflora, Galium
uliginosum, Galium palustre, Lycopus europaeus, Phragmites australis, Sparganium
natans, Schoenoplectus lacustris, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Potamogeton natans, Sparganium friesii, Myriophyllum
alterniflorum, Utricularia intermedia, Potamogeton graminues.

Björkesåkrasjön: Myrica gale, Drosera rotundifolia, Viola palustris, Vaccinium
oxycoccus, Poa palustris, Molinia caerula, Carex canescens, Pellia, Sphagnum,
Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Peucedanum palustre, Lysimachia
thyrsiflora, Galium uliginosum, Galium palustre, Lycopus europaeus, Phragmites
australis, Sparganium natans, Schoenoplectus lacustris, Carex lasiocarpa, Carex
rostrata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Sparganium friesii,
Myriophyllum alterniflorum, Utricularia intermedia, Potamogeton graminues.

Blistorpasjön: Molinia caerula, Sphagnum, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris,
Hydrocotyle vulgaris, Apium inundatum, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris,
Lysimachia thyrsiflora, Galium uliginosum, Agrostis stolonifera, Phragmites
australis, Sparganium emersum, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis multicaulis,
Eleocharis palustris, Carex rostrata, Carex nigra, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Potamogeton natans, Glyceria fluitans, Isoetes lacustris, Pilularia globulifera,
Ranunculus reptans, Subularia aquatica, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna,
Eleocharis acicularis, Nitella opaca, Myriophyllum alterniflorum, Utricularia
vulgaris, Potamogeton obtusifolius, Juncus bulbusos.

Bjärödssjön: Potamogeton supinum, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Molinia
caerula, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Hydrocotyle vulgaris, Cicuta
virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora,
Menyanthes trifoliata, Galium uliginosum, Iris pseudacorus, Agrostis stolonifera,
Calamagrostis canescens, Phragmites australis, Caltha palustris, Sparganium
emersum, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Carex
rostrata, Carex rostrata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans,
Hydrocharis morsus-ranae, Lobelia dortmanna, Potamogeton obtusifolius, Juncus
bulbusos.



60

Bälingesjön: Carex flava, Carex canescens, Juncus articulatus, Mentha arvensis,
Lythrum salicaria, Brachythecium sp., Bryum sp., Sphagnum, Marchantiatae, Carex
rostrata, Carex lasiocarpa, Eleocharis palustris, Schoenoplectus lacustris,
Schoenoplectus tabernaemontani, Typha angustifolia, Caltha palustris, Phragmites
australis, Calamagrostis canescens, Agrostis stolonifera, Alisma plantago-aquatica,
Lycopus europaeus, Galium uliginosum, Lysimachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris,
Peucedanum palustre, Cicuta virosa, Hydrocotyle vulgaris, Potentilla palustris,
Ranunculus flammula, Equisetum fluviatile, Potamogeton natans, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Eleocharis acicularis, Lobelia dortmanna, Ranunculus reptans,
Isoetes lacustris, Juncus bulbusos, Utricularia intermedia, Utricularia minor.

Ekeshultssjön: Lythrum salicaria, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris,
Lysimachia thyrsiflora, Alisma plantago-aquatica, Eleocharis palustris, Carex
lasiocarpa, Carex rostrata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Isoetes lacustris, Lobelia
dortmanna, Myriophyllum alterniflorum.

Fjällfotasjön: Dryopteris carthusiana, Epilobium roseum, Galeopsis tertahit,
Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Stachys palustris,
Stellaria palustris, Thelypteris palustris, Brachythecium sp., Bryum sp., Marchantia
polymorpha, Marchantiatae, Mnium, Calamagrostis canescens, Caltha palustris,
Cardamine amara, Carex acuta, Carex elata, Carex lasiocarpa, Carex psedocyperus,
Cicuta virosa, Eleocharis palustris, Equisetum fluviatile, Galium uliginosum, Iris
pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora, Lysimachia vulgaris,
Mentha aquatica, Menyanthes trifoliata, Myosotis scorpioides, Peucedanum palustre,
Phragmites australis, Potentilla palustris, Ranunculus lingua, Schoenoplectus
lacustris, Scutellaria galericulata, Sium latifolium, Solanum dulcamare, Sparganium
emersum, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Glyceria fluitans, Nuphar lutea,
Potamogeton natans, Ricciocarpus natans, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor,
Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Callitriche cophocarpa, Callitriche palustris,
Fontinalis antipyretica, Myriophyllum spicatum, Stratiotes aloides, Utricularia
intermedia, Utricularia vulgaris.

Fåknasjön: Sphagnum, Bryum pseudotriquetrum, Equisetum fluviatile, Potentilla
palustris, Lysimachia thyrsiflora, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Nymphaea alba,
Callitriche palustris.

Hamsarpa sjö: Andromeda polifolia, Myrica gale, Drosera rotundifolia, Viola
palustris, Vaccinium oxycoccus, Vaccinium uligonosum, Juncus filiformis, Molinia
caerula, Carex canescens, Sphagnum, Aulacomnium palustre, Marchantia
polymorpha, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Peucedanum palustre,
Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Galium palustre, Trichophorum
cespitosum, Eriophorum angustifolium, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex
limosa, Carex nigra, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Callitriche
palustris.

Humlessjön: Potentilla erecta, Molinia caerula, Carex echinata, Carex hirta,
Sphagnum, Sphagnum platyphyllum, Dichelyma falcatum, Marchantia, Polytrichum
sp., Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Peucedanum palustre, Lysimachia
thyrsiflora, Galium palustre, Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris, Carex
rostrata, Carex nigra, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Isoetes lacustris,
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Ranunculus reptans, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Fontinalis antipyretica,
Myriophyllum alterniflorum, Juncus bulbusos.

Häljasjön: Filipendula ulmaria, Eupatorium cannabinum, Carex paniculata,
Equisetum fluviatile, Epilobium hirsutum, Berula erecta, Cicuta virosa, Peucedanum
palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium uliginosum, Myosotis
scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Bidens tripartita,
Phragmites australis, Schoenoplectus tabernaemontani, Carex rostrata, Carex acuta,
Ranunculus circinatus, Potamogeton filiformis.

Lillesjö: Lythrum salicaria, Vaccinium oxycoccus, Eupatorium cannabinum,
Sphagnum, Polytrichum sp., Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Cicuta virosa,
Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Scutellaria
galericulata, Lycopus europaeus, Glyceria maxima, Calamagrostis canescens,
Sparganium erectum, Sparganium emersum, Typha latifolia, Carex lasiocarpa, Carex
rostrata, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Callitriche palustris.

Malsjön: Carex canescens, Sphagnum, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris,
Lysimachia thyrsiflora, Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Eleocharis
palustris, Carex rostrata, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Isoetes lacustris,
Lobelia dortmanna.

Mjöasjön: Carex canescens, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Peucedanum
palustre, Lysimachia thyrsiflora, Menyanthes trifoliata, Agrostis stolonifera,
Eriophorum angustifolium, Carex rostrata, Nuphar lutea, Nymphaea alba,
Myriophyllum alterniflorum, Callitriche palustris.

Möllerödssjön:
Myrica gale, Sphagnum, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Peucedanum
palustre, Lysimachia thyrsiflora, Lycopus europaeus, Agrostis stolonifera, Phragmites
australis, Schoenoplectus lacustris, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex nigra,
Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Sparganium friesii, Lobelia
dortmanna, Potamogeton perfoliatus.

Nötesjön: Urtica dioica, Tephroseris palustris, Equisetum fluviatile, Rumex
hydralapathum, Ranunculus scleratus, Epilobium hirsutum, Sium latifolium, Cicuta
virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia thyrsiflora, Calystegia sepium, Myosotis
scorpioides, Lycopus europaeus, Solanum dulcamare, Alisma plantago-aquatica,
Butomus umbellatus, Iris pseudacorus, Phragmites australis, Sparganium erectum,
Typha latifolia, Carex acutiformis, Carex acuta, Persicaria amphibia, Nuphar lutea,
Nymphaea alba, Lemna minor, Spirodela polyrhiza.

Prästtorpssjön: Poa nemoralis, Poa palustris, Potentilla palustris, Lysimachia
vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Lysimachia thyrsiflora, Juncus effusus, Phragmites
australis, Schoenoplectus lacustris, Carex rostrata, Carex vesicaria, Carex elata,
Nymphaea alba, Myriophyllum alterniflorum, Myriophyllum spicatum.

Rågebodasjön: Potentilla erecta, Viola palustris, Lythrum salicaria, Mentha
arvensis, Poa palustris, Molinia caerula, Carex canescens, Carex viridula, Sphagnum,
Bryum sp., Equisetum fluviatile, Ranunculus flammula, Potentilla palustris,
Hydrocotyle vulgaris, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia
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thyrsiflora, Galium uliginosum, Galium palustre, Alisma plantago-aquatica, Juncus
effusus, Agrostis stolonifera, Phragmites australis, Sparganium emersum, Sparganium
natans, Sparganium sp., Schoenoplectus lacustris, Eleocharis palustris, Carex
lasiocarpa, Carex rostrata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans,
Sparganium friesii, Isoetes lacustris, Lobelia dortmanna, Fontinalis antipyretica,
Myriophyllum alterniflorum, Utricularia intermedia, Juncus bulbusos.

Sparrsjön: Molinia caerula, Carex viridula, Sphagnum, Marchantia polymorpha,
Equisetum fluviatile, Ranunculus flammula, Peucedanum palustre, Eleocharis
palustris, Carex lasiocarpa, Carex vesicaria, Carex rostrata, Nymphaea alba, Nuphar
lutea, Isoetes lacustris, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Myriophyllum
alterniflorum, Utricularia intermedia, Utricularia vulgaris, Juncus bulbosus.

Nedre Storesjö: Lythrum salicaria, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris,
Lysimachia thyrsiflora, Glyceria maxima, Sparganium emersum, Sparganium
erectum, Sparganium natans, Eleocharis palustris, Carex lasiocarpa, Carex rostrata,
Carex vesicaria, Carex elata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Lemna minor, Isoetes
echinospora, Subularia aquatica, Eleocharis acicularis, Nitella sp., Ranunculus
aquatilis, Myriophyllum alterniflorum, Hottonia palustris, Callitriche sp., Utricularia
vulgaris, Potamogeton obtusifolius, Juncus bulbosus.

Svaneholmssjön: Urtica dioica, Humulus lupulus, Urtica dioica, Epilobium roseum,
Poa pratensis, Thelypteris palustris, Stellaria palustris, Filipendula ulmaria, Lythrum
salicaria, Epilobium palustre, Stachys palustris, Eupatorium cannabinum,
Tephroseris palustris, Brachythecium sp., Mnium hornum, Rumex hydralapathum,
Ranunculus lingua, Potentilla palustris, Epilobium hirsutum, Sium latifolium, Cicuta
virosa, Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium
uliginosum, Myosotis scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus,
Mentha aquatica, Solanum dulcamare, Bidens tripartita, Iris pseudacorus, Agrostis
stolonifera, Calamagrostis canescens, Phalaris arundinacea, Phragmites australis,
Sparganium erectum, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris, Carex psedocyperus,
Carex elata, Carex acuta, Ricciocarpus natans, Nymphaea alba, Nuphar lutea,
Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Lemna trisulca, Fontinalis antipyretica,
Ceratophyllum demersum.

Sövdeborgssjön: Thelypteris palustris, Carex paniculata, Cardamine amara,
Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium
uliginosum, Lycopus europaeus, Solanum dulcamare, Glyceria maxima, Phragmites
australis, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Carex
psedocyperus, Carex rostrata, Carex elata, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Lemna
minor, Lemna trisulca, Fontinalis antipyretica, Hippuris vulgaris, Potamogeton
filiformis.

Sövdesjön: Equisetum arvense, Urtica dioica, Persicaria maculosa, Atriplex sp,
Ranunculus repens, Taraxacum vulgaria, Stellaria palustris, Filipendula ulmaria,
Potentilla anserina, Lythrum salicaria, Stachys palustris, Eupatorium cannabinum,
Juncus articulatus, Juncus bufonius, Poa palustris, Alopecurus geniculatus,
Equisetum fluviatile, Rumex hydralapathum, Ranunculus scleratus, Cardamine
amara, Epilobium hirsutum, Berula erecta, Sium latifolium, Cicuta virosa,
Peucedanum palustre, Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium
uliginosum, Galium palustre, Myosotis scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus
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europaeus, Mentha aquatica, Solanum dulcamare, Bidens tripartita, Alisma plantago-
aquatica, Butomus umbellatus, Iris pseudacorus, Glyceria maxima, Agrostis
stolonifera, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Sparganium sp., Typha
angustifolia, Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus tabernaemontani, Eleocharis
palustris, Carex psedocyperus, Carex acuta, Persicaria amphibia, Nuphar lutea,
Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Chara
sp., Ranunculus aquatilis, Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis, Potamogeton
perfoliatus, Potamogeton filiformis, Eleogiton fluitans.

Tviggasjön: Myrica gale, Juncus filiformis, Molinia caerula, Sphagnum, Equisetum
fluviatile, Ranunculus flammula, Potentilla palustris, Hydrocotyle vulgaris,
Peucedanum palustre, Lysimachia thyrsiflora, Galium palustre, Alisma plantago-
aquatica, Agrostis stolonifera, Caltha palustris, Sparganium natans, Schoenoplectus
lacustris, Eleocharis palustris, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex vesicaria,
Carex nigra, Nymphaea alba, Nuphar lutea, Potamogeton natans, Hydrocharis
morsus-ranae, Ranunculus reptans, Drepanocladus sp., Myriophyllum alterniflorum.

Tydingesjön: Myrica gale, Viola palustris, Lythrum salicaria, Juncus articulatus,
Marchantiatae, Sphagnum platyphyllum, Bryum sp., Equisetum fluviatile, Ranunculus
flammula, Potentilla palustris, Hydrocotyle vulgaris, Peucedanum palustre,
Lysimachia vulgaris, Galium uliginosum, Myosotis scorpioides, Scutellaria
galericulata, Lycopus europaeus, Mentha aquatica, Solanum dulcamare, Alisma
plantago-aquatica, Juncus effusus, Agrostis stolonifera, Calamagrostis canescens,
Phragmites australis, Sparganium emersum, Schoenoplectus lacustris, Eleocharis
palustris, Eleocharis multicaulis, Carex rostrata, Carex elata, Carex nigra, Persicaria
amphibia, Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Hydrocharis morsus-
ranae, Lemna minor, Isoetes lacustris, Ranunculus reptans, Subularia aquatica,
Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Eleocharis acicularis, Fontinalis antipyretica,
Nitella sp., Myriophyllum alterniflorum, Hottonia palustris, Elodea canadensis,
Potamogeton perfoliatus, Potamogeton crispus, Juncus bulbosus.

Vaxsjön: Mnium hornum, Equisetum fluviatile, Potentilla palustris, Cicuta virosa,
Lysimachia thyrsiflora, Myosotis scorpioides, Lycopus europaeus, Alisma plantago-
aquatica, Phragmites australis, Typha angustifolia, Schoenoplectus lacustris,
Eleocharis palustris, Carex lasiocarpa, Carex rostrata, Carex vesicaria, Carex elata,
Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Hydrocharis morsus-ranae,
Lemna minor, Fontinalis antipyretica, Myriophyllum alterniflorum, Myriophyllum
spicatum, Hottonia palustris, Utricularia vulgaris.

Yddingesjön: Equisetum arvense, Humulus lupulus, Urtica dioica, Taraxacum
vulgaria, Potentilla anserina, Eupatorium cannabinum, Juncus articulatus, Juncus
bufonius, Carex paniculata, Carex lepidocarpa, Brachythecium sp., Rumex
hydralapathum, Epilobium hirsutum, Cicuta virosa, Peucedanum palustre,
Lysimachia vulgaris, Lysimachia thyrsiflora, Galium uliginosum, Calystegia sepium,
Myosotis scorpioides, Scutellaria galericulata, Lycopus europaeus, Mentha aquatica,
Solanum dulcamare, Iris pseudacorus, Calamagrostis canescens, Phalaris
arundinacea, Phragmites australis, Typha latifolia, Typha angustifolia,
Schoenoplectus lacustris, Schoenoplectus tabernaemontani, Eleocharis palustris,
Cladium mariscus, Carex sp., Carex lasiocarpa, Carex psedocyperus, Carex elata,
Nuphar lutea, Nymphaea alba, Potamogeton natans, Hydrocharis morsus-ranae,
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Eleocharis acicularis, Chara sp., Myriophyllum spicatum, Hottonia palustris,
Utricularia vulgaris, Potamogeton lucens, Potamogeton filiformis.
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På 1970-talet genomförde Sven Jensén en inventering av vattenväxter i
skånska  sjöar och 2002 återupprepade Håkan Sandsten en del av studien
med samma metodik. I denna rapport jämförs resultaten av de två
studierna och slutsatser dras angående skillnader.

En rad variabler visade att tillståndet var sämre 2002 än på 1970-talet,
vilket är något förvånande med tanke på allt vattenvårdsarbete som
bedrivits de senaste trettio åren. Det är också tråkigt att detta gäller några
av de ur natursynpunkt allra mest värdefulla sjöarna. I flertalet sjöar
indikerade vegetationens artsammansättning på högre näringsstatus 2002
än på 1970-talet och flera arter av undervattensväxter typiska för
näringsfattiga sjöar återfanns inte 2002. Den biologiska mångfalden av
undervattens- och flytbladsväxter verkade vara lägre 2002.

Möjliga orsaker till dessa skillnader kan vara övergödning och ökad
vattenfärg som på olika sätt leder till ett sämre ljusklimat under vatten-
ytan, vilket missgynnar många vattenväxter. Även minskat boskapsbete
vid sjöstränderna kan på olika sätt försämra förhållandena för många
vattenväxter. 

Vattenväxter har hittills inte använts i särskilt stor utsträckning inom
miljöövervakning och recipientkontroll. Denna rapport visar vatten-
växternas potential att tidigt visa på allvarliga förändringar i vår miljö.
Stora delar av den omfattande inventeringen från 1970-talet presenteras
för första gången och kan nu utgöra en mycket värdefull referens för
framtida studier.
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