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Omslag, baksida:  Pepparporella Porella arboris-vitae, en i Sverige kritiskt hotad  mossa,
hittades under miljöövervakning av bokskogen i naturreservatet Råmebo i Halmstads kommun.
Foto: Örjan Fritz.

Miljöövervakningens logotyp: Karin Hernborg.

Omslag, framsida:  Senvuxen 180-årig  bokskog vid Myskebackarna i Falkenbergs kommun.
Område som ingår i projektet indikatorartsövervakning av biologiskt värdefulla ädellövskogar i
Hallands län (jfr s. 22).
Foto: Örjan Fritz.
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Inledning

Miljöövervakningens syften
Miljöövervakningen ska beskriva tillstånd, trender
och effekter i miljön, så att uppföljning kan ske av
uppställda miljömål. På så vis kan ett åtgärdsin-
riktat miljöskyddsarbete bedrivas. Miljöpolitiken
har pekat ut följande grundläggande skyddsobjekt
att övervaka.

- Skydd av människors hälsa
- Bevarande av biologisk mångfald
- Hushållning med naturresurser
- Skydd av natur- och kulturlandskap

De utpekade skyddsobjekten påverkas av en rad
miljöhot, t.ex. uttunning av ozonskiktet, försurning
av mark och vatten, brutna kretslopp, avfall och
miljöfarliga restprodukter.

Vem övervakar?
Miljöövervakningen sker på såväl nationell som
regional nivå. Naturvårdsverket ansvarar för sam-
ordningen av den nationella miljöövervakningen,
medan Länsstyrelsen ansvarar för den regionala.
Den regionala miljöövervakningen bedrivs inte
bara av länsstyrelsen och andra statliga myndighe-
ter, utan också av kommuner, landsting, vatten-
vårdsförbund m.fl. Nationellt är miljöövervak-
ningen uppdelad på tio programområden. För
Hallands län skedde övervakning 2000 inom föl-
jande sex program:

- Luft
- Hav
- Sjöar & vattendrag
- Jordbruksmark
- Skogsmark
- Våtmark

Till detta kommer t.ex. artbaserad övervakning
som löper över flera programområden.

Årsrapporten
Sammanfattningar av den regionala miljöövervak-
ningen i Hallands län utges årligen sedan 1995.
Årsrapporter kan rekvireras från Länsstyrelsen
Halland. Märk väl att flera årsrapporter håller på
att ta slut. Årsrapporten innehåller dels årligen
återkommande studier, dels nya typer av övervak-
ning.

I denna rapport redovisas resultat från ett urval av
den regionala miljöövervakningen i Hallands län
2000. De enskilda artiklarna har överlag skrivits
av ansvariga för respektive övervakning. Örjan
Fritz har redigerat artiklarna till denna publikation.
För de som vill läsa mer ges lästips och kontakt-
person i anslutning till respektive artikel.
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Figur 3. Totalt månatligt vattenflöde till
Hallands kustvatten 2000 jämfört med
månadsmedelvärden för perioden 1988-99.

En mild start och avslutning på året gav i
kombination med relativt hög nederbörd
återigen förutsättningar för en stor närings-
tillförsel till Hallands kustvatten. Tillförseln
blev dock förvånansvärt liten. I förhållande
till vattenföringen, som var nästan 25 procent
högre än normalt, blev tillförseln av fosfor
och kväve 20 respektive 10 procent mindre
än förväntat.

Bakgrund
Undersökningar av de större halländska vatten-
dragen har skett månatligen sedan början av
1970-talet. Sedan 1988 omfattar undersökning-
arna 16 mynningsstationer som tillsammans
fångar upp nästan 95 procent av flodtransporten
till Hallands kustvatten (Fig.1). Fem av stationerna
ingår i det nationella övervakningsprogrammet och
resten drivs av Länsstyrelsen i ett regionalt över-
vakningsprogram.

Vädret 2000
År 2000 gav ännu ett år med milt väder. Års-
medeltemperaturen i Halland var nästan 2 °C hö-

Höga flöden men ”lite” näring till havet
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Figur 1. Provtagningsplatser i åmynningar
2000.

gre än normaltemperaturen 1961-90. Stora
temperaturöverskott noterades från januari till
maj, liksom under den avslutande perioden okto-
ber till december (Fig. 2). Nederbörden var högre
än normalt under större delen av året. Liten ne-
derbörd uppmättes endast under juli och septem-
ber. Totalt blev årsnederbörden i Halland i snitt
ungefär 30% högre än normalt. Det var dock

Figur 2. Temperatur (Halmstad) och neder-
börd (medel Halmstad, Varberg, Torup) 2000
jämfört med normalmedelvärden för perioden
1961-90.



3

Hallands län 2000

2000

y = 36,2x + 964

R2 = 0,93

5000

7000

9000

11000

13000

15000

100 150 200 250 300 350 400

Årsmedelflöde m3/s

T
o

ta
l-

N
, 

to
n

/å
r

0

4000

8000

12000

16000

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

K
vä

ve
 (

to
n

/å
r)

0

100

200

300

400

F
o

sf
o

r 
(t

o
n

/å
r)

, 
F

lö
d

e 
(m

3 /s
)

Kväve Fosfor Flöde

2000

y = 1,06x - 27,2

R2 = 0,89

0

100

200

300

400

100 150 200 250 300 350 400

Årsmedelflöde m3/s

T
o

ta
l-

P
, 

to
n

/å
r

Figur 4. Medelflöde och årlig transport av fosfor och kväve till Hallands kustvatten 1988-2000.

Figur 5. Samband mellan årsmedelflöde och tillförsel av fosfor och kväve med vattendrag till
Hallands kustvatten 1988-99 jämfört med uppmätt tillförsel år 2000.

stora geografiska skillnader med små mängder i
söder och stora i norra Halland. Den förhållande-
vis rikliga nederbörden under januari-februari och
oktober-november återspeglas i vattenföringen i
åarna (Fig. 3). Året både inleddes och avslutades
sålunda med flöden som var klart högre än nor-
malt. Årsmedelvattenföringen  uppgick till 339 m3/
s, vilket var nästan 25% högre än medelvärdet för
12-årsperioden 1988-99.

Näringstillförseln 2000
Trots att årsmedelflödet var det fjärde högsta se-
dan 1988 blev tillförseln förvånansvärt liten (Fig.
4). Fosfortillförseln låg på medel för perioden
1988-99 medan kvävetillförseln var 10% högre.
Normalt råder ett gott samband mellan flöde och
transport (Fig. 5), särskilt när det gäller kväve.
Jämfört med regressionssambanden för 1988-99

För mer information om vattendragsundersök-
ningar i länet, kontakta Lars Stibe, tel. 035-
13 22 07, e-post: lars.stibe@n.lst.se

innebar år 2000 transporter av fosfor och kväve
som var nästan 70 respektive 1 250 ton lägre än
”förväntat”.

Den totala tillförseln av kväve och fosfor till kust-
vattnet med de 16 undersökta åarna slutade år
2000 på 11 970 respektive 266 ton. Tillförseln
under året var, med undantag för de sista måna-
derna, tidsmässigt relativt normalt fördelad. Tillför-
seln av fosfor var lägre än normalt under hela pe-
rioden februari-oktober. December avvek mar-
kant med nästan dubbelt så stor tillförsel som nor-
malt. För kväve var tillförseln under november-
december cirka 40% större än normalt.
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Blyförorening i några halländska sjöar under 4 000 år

En omfattande studie av blyförekomsten i
sjösediment, torv och skogsmark visar att
mänskliga aktiviteter orsakat föroreningar
långt före industrialismens genombrott. En
tydlig påverkan kan ses redan för 2 000 år
sedan under den grekisk-romerska eran.
Toppen då nåddes under perioden 200 f Kr -
400 e Kr och minskade markant efter
Romarrikets fall. Nästa ”förindustriella”
föroreningsperiod inleddes under medeltiden
och kan sättas i samband med en ökad
metallproduktion i Europa.

Bakgrund
Genom analyser av borrkärnor från Grönlandsis
fick man under 1960-talet de första indikationerna
på att det förekommit blyförorening långt innan
industrialismens genombrott. Här refereras resultat
från omfattande undersökningar av sjösediment,
torvavlagringar och jordprofiler som Umeå univer-
sitet genomfört i Sverige. Resultaten exemplifieras
med data från tre halländska sjöar (Fig. 1).

Naturligt bly och föroreningsbly
Bly förekommer naturligt i den svenska berg-
grunden och därmed även i mineraljorden. Det
mesta av blyet är bundet i svårvittrade mineraler
som t ex olika fältspater. Detta bly är inte biolo-
giskt tillgängligt och därför av mindre ekologiskt
och toxikologiskt intresse. Mera intressant är den
lättrörliga blyfraktionen som består av både natur-
ligt bly och ”föroreningsbly”.

För att skilja på dessa två används analyser av
stabila blyisotoper. Det har nämligen visat sig att
isotopsammansättningen speglar blyets ursprung. I
opåverkade djupa jordlager eller sjösediment i
Sverige är kvoten mellan 206Pb och 207Pb normalt
omkring 1,5, medan ytliga förorenade lager har
lägre kvoter (1,1-1,2). Förindustriella blyföroren-
ingar visar kvoter på 1,16-1,19. Bly som använ-
des som tillsats i bensin i Europa hade normalt
kvoter som var lägre än 1,1. Med kännedom om
isotopsammansättningen kan halten föroreningsbly
beräknas med hjälp av enkla blandningsmodeller.

Utveckling
Halterna av föroreningsbly har bestämts i 35 sjö-
och torvprofiler i landet. Alla visar en mycket lik-
artad föroreningsutveckling. Resultatet från tre
halländska sjöar visas i Fig. 2. Generellt kan fyra
perioder i föroreningshistorien urskiljas:

Den opåverkade perioden
Före år 2000 f Kr finns inga tecken på atmosfä-
risk blyförorening. Blyhalterna är låga och av na-
turligt ursprung.

Antikens föroreningsperiod
De första indikationerna på atmosfäriskt nedfall av
bly i södra Sverige har daterats till mellan 2000
och 1500 f Kr. Depositionen ökade med tiden
vilket kan ses i sjunkande isotopkvoter och sti-
gande halter (Fig. 1). Maximum nåddes under
Romartiden mellan 200 f Kr och 400 e Kr och
minskade sedan i samband med Romarrikets fall.
Depositionen låg sedan kvar på en låg nivå fram
till år 1000.

Denna tidiga föroreningsutveckling sammanfaller
väl med hur produktionen av metaller utvecklades.
Med hjälp av historiska källor har man uppskattat
att världsproduktionen av bly ökade från några få
ton år 3000 f Kr till 300 ton år 700 f Kr. Vid
Romarrikets höjdpunkt omkring år 0 hade pro-
duktionen ökat till 80 000 ton per år. De smält-
ningsprocesser som användes orsakade stora ut-
släpp och medförde en vittomfattande förorening
av luften på norra halvklotet.

Medeltiden fram till industrialismen
Omkring år 1000 uppträdde en kraftig och bestå-
ende ökning av blydepositionen i södra Sverige.
Även nu kan man se stora likheter mellan graden
av  förorening och den historiska utvecklingen av
metallindustrin i Europa, som växte fram i slutet av
900-talet i nuvarande Österrike, Tjeckien, Tysk-
land, Storbritannien och Polen. En ekonomisk
avmattning började omkring 1200 med minskade
utsläpp som följd. Tillbakagången kulminerade i
mitten av 1300-talet under digerdödens härjningar
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Figur 1. ”Föroreningsbly” i sediment
från tre halländska sjöar (se karta).
Kurvan visar kvoten mellan bly-
isotoperna 206Pb och 207Pb. Kvoten
ger ett mått på andelen bly som inte
har naturligt ursprung. Efter Renberg
et al 2000.
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då 25 % av Europas befolkning dog. Från 1400
skedde en ny ekonomisk expansion och fram till
omkring 1530 ökade produktionen och utsläppen
av bly åter. Med upptäckten av Amerika, och  ex-
ploateringen av mineraltillgångar där, minskade
metallindustrin i Europa i betydelse vilket ledde till
en klar minskning av blyutsläppen.

Industrialismen
I samband med den industriella revolutionen
ökade blyföroreningen återigen. Sett i ett historiskt
perspektiv var ökningen dock inte så kraftig som
man tidigare antagit, och redan omkring 1800 var
föroreningsnivån avsevärt förhöjd jämfört med
ursprungliga, ”naturliga” förhållanden. Den stora
ökningen skedde under 1900-talet, särskilt efter
andra världskriget. Maximum nåddes ungefär
1970, varefter en kraftig minskning skett.

Hur mycket?
Den totala belastningen av föroreningsbly på
Sverige har med hjälp av data från mark och sjö-
sediment uppskattats till cirka 700 000 ton. Trots
den mycket höga tillförseln under andra halvan av

1900-talet, svarar den industriella perioden bara
för omkring 50 % av den ackumulerade bly-
belastningen från 2000 f Kr till idag.

Framtiden
I några sjöar där det gjorts detaljerade undersök-
ningar av det allra översta sedimentlagret kan man
se att föroreningsnivån redan idag är lägre än i
början av 1500-talet. De minskade utsläppen
innebär att nivåer motsvarande 1200-talets förhål-
landen snart kommer att nås.

Mer att läsa
Renberg, I., Brännvall, M.-L., Bindler, R. and
Emteryd, O. 2000. Atmospheric Lead Pollution
History during Four Millenia (2000 BC to 2000
AD) in Sweden. Ambio 29:150-156.
Läs också på nätet: http://www.eg.umu.se/eca/

För mer information om projektet kontakta
Ingemar Renberg, Institutionen för ekologi och
geovetenskap, Umeå universitet, e-post
Ingemar.Renberg@eg.umu.se
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Laxfisken ökade - men överfiske av en rad arter i Kattegatt

Vårt landskapsdjur laxen finns numera i
samtliga vattensystem som tidigare haft lax-
förekomst. Genom förbättrad vattenvård,
kalkning, nya fiskvägar och biotopvård (ska-
pande av lek- och uppväxtplatser) har smolt-
produktionen ökat betydligt i många vatten-
drag. Fiskevårdsåtgärderna motverkas dock
av att smoltöverlevnaden i Atlanten blivit
försämrad samt att hudparasiten Gyrodac-
tylus salaris spridits till de flesta laxåarna.
Dock skedde år 2000 en återhämtning i
laxfisket. Fångsten av havsöring i Halland
har minskat på grund av torrsomrar och
vattenuttag under 1990-talet samt ökad
fångstandel av hallandsöring i Västra Göta-
lands län och Norge. De miljökänsliga be-
stånden av hummer och havskräfta har ökat
under 1990-talet, men många fiskarter i Väs-
terhavet är allvarligt överfiskade.

Fiskdöd
Öringdöd drabbade den lilla Smarholmsbäcken
i början av april 2000. Bäcken mynnar i havet på
Onsalahalvön  och har ringa smoltproduktion. I
vattendraget påträffades ett 15-tal döda lekfiskar
mellan 30-50 cm (ca 10 kg). Ca 100 ett- och
fleråriga havöringungar uppskattas ha dött. Vär-
det av de döda öringungarna beräknas till 3 000
kr och lekfisken till ca 10 000 kr.

I mitten av september 2000 upptäcktes fiskdöd i
den lilla Trönningeån (biflöde till Fylleån) inom
Trönninge samhälle söder om Halmstad. Den
döda fisken fanns nedströms en kulvert som
dränerar områden nära upplag för bilfragmenter-
ing samt avloppsslam. Uppskattningsvis dog
1 000 havsöring- och laxungar varav ca 2/3 var
ensomriga. Skadorna på smoltproduktionen upp-
skattas till 27 000 kr. Även andra fiskarter drab-
bades av död. I Trönningeån har under senare år
gjorts omfattade biotopvård för att höja smolt-
produktionen – utläggning av sten och busk-
plantering. De båda fiskdödarna anmäldes till
miljöåklagaren i Göteborg som 2001-08-16 be-

slöt att förundersökning inte skulle inledas då för-
utsättningar att styrka brott saknades.

Vattenuttag
Torråren 1992-97 (1993 enbart försommaren)
och 1999 påverkades smoltproduktionen negativt
både för lax och havsöring. Under 2000 utfärdade
Länsstyrelsen inga bevattningsrestriktioner. Miljö-
balken bör ändras så att det stipuleras att det i
lax- och havsöringvattendrag måste rinna normal
lågvattenföring nedströms vattenuttag.

Rensning i och röjning av buskar/träd vid
vattendragen
Nio anmälningar om rensning inkom till Länssty-
relsen som avrådde från sådan för laxfisken
mycket negativ verksamhet. I stället måste
skyddszoner skapas längs vattendragen med
busk- och trädridåer närmast bäcken/ån som kvä-
ver oönskad vattenvegetation. Rensningar är till
stort men för smoltproduktionen och dessutom
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Nyrebäcken
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Ramsjöån
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Figur 1. Kontroll-elfisken i Hallands län 2000.
Blå cirklar anger lokaler med lax (42 st.) och
gula cirklar (24 st.) med enbart havsöring.
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kostsam för bonden. Miljöbalken måste ändras
så att vattendrag med lax och havsöring får
ett ordentligt skydd. Oskadade havsöringbäckar
i jordbrukslandskapet producerar smolt för
150 000-600 000 kr per hektar.

I den lilla delvis skadade Norrån, Lagans vatten-
system, har åren 1990-2000 producerat havs-
öringsmolt för mellan 85 000-380 000 kr/hektar
och år (smoltvärde 45 kr/st). Åns smoltproduk-
tion har undersökts via en smoltfälla som helt ide-
ellt skötts av bonden Erik Reimer, Edenberga som
avled i december 2000 (Reimer & Schibli 2001).

Kontroll-elfisken i laxåar och bäckar
Elfisken företogs på 42 kontrollstationer i samtliga
14 vattensystem med lax och 24 stationer i Hal-
lands  å-bäcksystem med enbart havsöring (Fig.
1). På några biotopåtgärdade lokaler, där sten har
lagts ut i vattendraget för att öka antalet revir för
laxfisken samt strömhastigheten, har elfisken visat
på mycket goda resultat. I exempelvis Viskan vid
Kullagård, där sten utlades i augusti 1997, fånga-

des inga tvåsomriga laxungar före stenutläggning.
Därefter har en årlig successiv ökning skett till hela
24 stycken per 100 m2 år 2000, vilket är ett gott
resultat. Fyra ”nya” havsöringbäckar fiskades
nämligen Kleppa-, Lerkils- och Smarholms-
bäcken på Onsalahalvön samt Killebäcken i
Vilshärad. Det beräknade totalantalet tvåsomriga
och äldre laxungar redovisas för 32 stationer
åren 1990-94, 1995-99 och för år 2000 (Fig. 2).
I flera åsystem, där laxparasiten Gyrodactylus
salaris negativt kan ha påverkat resultaten och
mängden leklax kan ha varit otillräcklig, var 2000
ett förhållandevis dåligt år.

Beträffande havsöringen redovisas elfiske (ett
elfiske per vattendrag och station) från 20 vatten-
system utan lax (Fig. 3). Många av bäckarna är
mycket påverkade av jordbrukets omdaning.
Elfiskelokalerna är utvalda öringbiotoper och ofta
inte representativa för vattendragen, då dessa
främst i norra Halland, är kraftigt igenväxta och
därmed inproduktiva. En restaurering av bäck-
miljön skulle mångdubbla smoltproduktionen i

Havsöringunge i Trönningeån, ett biflöde till Fylleån i Halmstads kommun, som drabbades av
fiskdöd i september 2000. Ca 1 000 lax- och havsöringungar beräknas ha dött.
Foto: Jörgen Ljunggren.
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många bäckar till stort gagn för fiskevården. I
Hallands 14 vattensystem med lax  är öringen ofta
tillbakaträngd. År 2000 fångades i medeltal endast
drygt tre tvåsomriga och äldre öringar per 100 m2

i laxåarna (resultat efter ett elfiske per station)
medan medelfångsten i  havsöringbäckarna var 26
ungar.

Tillsyn av kraftverk och fiskvägar
Tillsyn vid kraftverk som  påverkar smoltproduk-
tionen var ej fullgod på grund av bristande resur-
ser. Vissa kraftverksägare i Högvadsån, Fylleån
och Genevadsån är i konflikt med fiske-miljö-
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intressena. Miljöbalken måste ändras så att
samtliga vattenkraftverk skall ha tillstånd för
sin verksamhet. Det finns ett 30-tal vattenkraft-
verk i länet utan vatten- eller häradsdom, som ne-
gativt påverkar smoltproduktionen. Utrivning av
mindre kraftverksdammar är den bästa lösningen
för att åstadkomma optimal fiskpassage. I Halland
har nio dammar utrivits under 1990-talet.

Funktionen hos de flesta av länets 33 laxtrappor
samt 8 smolt- och beseledare kontrollerades, flera
var ur funktion men åtgärdades efter påpekande.
Vid Slottsmöllans kraftverk i Nissan hoppade lax

Figur 2. Beräknat antal tvåsomriga och äldre laxungar per 100 m2 i Hallands laxåar 1990-2000.
Medel 1990-94 = 14,5. Medel 1995-99 = 18,5. Medel 2000 = 16,7.

Figur 3. Antal tvåsomriga och äldre öringungar per 100 m2 (1 elfiske/stn) i 20 vattensystem med
havsöring i Halland 1998-2000. 1998 n=633, 1999 n=688 och 2000 n=520.



9

Hallands län 2000

0

2

4

6

8

10

12

14

16

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

A
nt

al
 t

on
/å

r

Lax Havsöring

och öring fel så att en del dog. Problemet av-
hjälptes med ett uppspänt nät. Även vid Bobergs
kraftverk hoppade laxfisk fel och dog.

En ny laxtrappa för kostnaden 400 000 kr invig-
des den 20 oktober  i Nissans biflöde Senneån
vid Hallaforsen. Lax och havsöring kan därmed
på nytt nå sina forna lekplatser - 1,2 hektar stora
reproduktionsområden på en åsträcka av 4,5 km.
Vid elfiske sommaren 2001 fångades ensomriga
laxungar inom det nyöppnade reproduktionsom-
rådet. Att bygga en laxtrappa vid dammen i
Kungsbackaån vid Alafors misslyckades på nytt,
då kvarnägaren ställde nya villkor. Bygget har för-
halats under nära 20 år!

Någon omprövning av kraftverk för att erhålla
vettiga minimitappningar och vatten till fiskvägar
skedde ej under 2000.

Fisketillsyn
Fisketillsynsmän i åar och Kattegatt lämnar utöver
rapporter om fisketillsynen även uppgifter som har
intresse för miljöövervakningen (exempelvis fisk-
död, grävningar, buskröjning etc.). Ett 50-tal av
tillsynsmännen erhåller ett mindre bidrag av Läns-
styrelsen. Tillsynen i havet är bristfällig. Omfatt-
ande olaga fångst av öring och  hummer rapporte-
ras ha förts iland. Vissa icke yrkesfiskare använ-
der otillåtet antal redskap.

Lax- och havsöringfångstens utveckling
Statistik över fisket av lax och havsöring i åar som
flyter till Kattegatt samt i detta hav insamlades (in-

klusive Skåne län) för att följa beståndsutveck-
lingen. Trots en ökande laxsmoltproduktion ge-
nom kalkning, nya fiskvägar och biotopvård har
totalfångsterna av lax minskat under en följd av år.
Under 2000 bröts den negativa trenden. Total-
fångsten beräknades till 22 ton vilken var mer än
dubbelt så stor som 1999. Tio ton togs i åarna –
se fångstutveckling i hallandsåarna (Fig. 4).

Norska forskare hade förutspått förbättrad smolt-
överlevnad = mera lax, då havsvattnet i Nordsjön
hade haft varmare  vårvatten under sista åren jäm-
fört med en rad föregående år.  Överfiske i havet
på viktiga bytesdjur som tobis och lodda samt
silltrålning (ger bifångst av smålax) på uppväxt-
platserna är också negativt för laxens överlevnad.
Även laxparasiten Gyrodactylus salaris har en
negativ inverkan, vilket främst märks i den
näringsfattiga Högvadsån. I denna å märker läns-
styrelsens fiskeritjänstemän varje år ett antal lax-
smolt för att kontrollera överlevnaden.

Även fångsterna av havsöring har minskar kraftigt.
Den beräknade totalfångsten år 2000 på åtta ton
var dock klart bättre än 1999. Under toppåret
1993 var fångsten 22 ton. Nedgången beror dels
på ökade fångster av havsöring med halländskt
ursprung i Västra Götalands län och Norge, dels
minskad smoltproduktion genom kombinationen
torra somrar och stora bevattningsuttag. Havs-
öringfångsten i fasta laxbottengarn var fortsatt då-
lig - i Kattegatt uppgick den bara till ett ton.

Figur 4. Sportfiskets fångster av lax och havsöring i Hallandsåarna 1978-2000.



10

Regional miljöövervakning

Fångsterna av lax och havsöring påverkas också
av det kraftigt ökande sälbeståndet, vilket i Katte-
gatt och Skagerak uppgår till minst 15 000 indivi-
der. Sälen uppsöker laxåarna betydligt mer än
tidigare. I vattendragen prederar i övrigt främst
häger och mink. Att radikalt minska minkbe-
ståndet är utmärkt fiske- och viltvård.

Genom danska utsättningar av lax i havet vid
Bornholm och framför allt vid Mön har felgångare
blivit en genetisk förorening för laxstammar i åar
som mynnar i Kattegatt. Utsättningarna vid Mön
pågick 1995-1998 och avslutades bl. a. på grund
av Länsstyrelsens obevekliga agerande. Genom
att återfångsterna av atlantlax varit dålig, blev an-
delen östersjölax oproportionerligt stor. Östersjö-
laxen utgör för närvarande ett mindre problem.

Beståndsförändringar i Kattegatt
Via en Grönbok har Europeiska kommissionen
förklarat att man misslyckats med hittillsvarande
fiskeripolitik som radikalt måste ändras. Det hårda
fisketryck som rått under de senaste 30 åren samt
den säsongsvisa försämrade syrgassituationen i
södra Kattegatts bottenvatten under samma pe-
riod har ändrat fiskens och skaldjurens förekomst.
På grundområdena uppträder under sommar-
halvåret massförekomst av trådalger som driver in
på stränderna och sprider en vidrig stank.

I kustnära områden är det främst bestånden av
torsk, rödspätta och sill men även en rad andra
arter som drabbats av negativa förändringar.

Utsjös har trålfiskarna observerat hur rockor, häl-
leflundra, lyrtorsk, marulk, knot, torsk, vitling,
kolja, gråsej, kummel, havskatt, sill, långa,  ma-
krill, rödspotta m fl arter minskat i förekomst.
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Tabell 1. Andelen Östersjölax i bottengarns-
fisket.

År Laxfångst Östersjölax
Antal laxar %

1970-85 ca 3 800/år 0,1-0,2
1994 6 453 0,7
1995 6 115 0,5
1996 4 838 3,1
1997 2 225 17,5
1998 1 151 8,7
1999 1 212 6,8
2000 3 275 2,2

Tabell 2. Andelen Östersjölax i några åar i
Halland.

År Lagan Nissan Ätran* Medeltal
1996 2 14 16 11%
1997 6 20 15 14%
1998 4 11 25 13%
1999 1 11 16 9%
2000 1 2 2 2%
*Fisken i Ätran är främst fångad i Falkenbergs stad.

Figur 5. Fem hummerfiskares fångster 1985-2000. 1988 förekom omfattande bottendjursdöd i
sydöstra Kattegatt på grund av syrgasbrist. Notera nedgångar för fiskaren i Falkenbergs kom-
mun. Därefter ansåg han det ej lönt att fiska under flera år.
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Hela havet är i obalans. Det som är onaturligt
uppfattas med tiden som naturligt – det som inte
syns det finns inte…

När rovfisk som torsk minskar ökar skaldjur som
är viktig mat för torskfiskar. Detta under förut-
sättning av det råder goda syrgasbetingelser på
bottnarna. Rovfiskens minskning har gynnat krab-
ban men även havskräfta och hummer. Hummer-
beståndets utveckling följs via specialstatistik (Fig.
5). Efter den svåra syrgasbristen i bottenvattnet
1988 ansåg yrkesfiskarna att det inte fanns havs-
kräftor söder linjen Glommen-Anholt. Under se-
nare år fiskas åter havskräftor söder om denna
linje. Hallandsfiskarenas havskräftfångst i Katte-
gatt har ökat fr.o.m. senare hälften av 1990-talet.

Vissa fiskevårdsåtgärder har vidtagits under se-
naste årtiondet - men varit helt otillräckliga. För
att skydda uppväxande fisk och skaldjur
(havskräfta) från att fångas i förtid och åter-
uppbygga bestånden måste ytterligare
fiskevårdsåtgärder vidtagas i Kattegatt (se

förslag i årsrapport för ”Miljöövervakning i Hal-
lands län 1999”). Den negativa trenden för
fiskbeståndens utveckling måste brytas och förut-
sättning skapas för ett ekologiskt uthålligt fiske.

Mer att läsa
Europeiska kommissionen 2001. Grönbok. Den
framtida gemensamma fiskeripolitiken. http://
europa.eu.int/comm/fisheries/greenpaper/
green1_sv.htm

Reimer, E. och H. Schibli. 2001. Norråns öring-
smoltfälla 1990-2000. Redovisning av resultat i
smoltfälla och avelsfiske med elfiske. Länsstyrelsen
Halland. Meddelande 2001:17.

För mer information om fisk och fiske i länet,
kontakta Brodde Almer, tel. 035-13 20 55, e-
post brodde.almer@n.lst.se, Peter Norell,
tel.035-13 22 77, e-post peter.norell@n.lst.se
eller Jörgen Ljunggren, tel. 035-13 22 12, e-post
jorgen.ljunggren@n.lst.se

Biotopförbättrad lokal i Viskan vid Kullagård. Tidigare skedde här ingen laxreproduktion, men
med hjälp av stenutläggning och borttagning av kolvass har åbotten blivit mycket lämplig barn-
kammare för lax. Foto: Brodde Almer.
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Bottenfaunan i kalkade vattendrag

På 47% av de undersökta kalkningspåverk-
ade lokalerna bedömdes bottenfaunan inte
vara försurningspåverkad 2000. Bland de
lokaler med försurningspåverkad botten-
fauna var de flesta  måttligt påverkade.
Betydlig till stark eller mycket stark påverk-
an på bottenfaunan noterades dock på hela
14 lokaler, vilket är ett högre antal än tidi-
gare år. En bidragande orsak till denna
utveckling är det nederbördsrika året och
kalla sommaren 1998 med fortsättning under
1999-2000. Överlag är bottenfaunan artrik i
de halländska vattendragen, och naturvärd-
ena betecknas som höga till mycket höga på
53% av alla de undersökta lokalerna.

Påtaglig försurningspåverkan 2000
Den rikliga nederbörden 1998-99 och under
vintern 2000 har satt kalkningsinsatserna på hårda
prov. Försurningspåverkan var 2000 ungefär
densamma som under 1999, dvs betydligt
starkare än de goda åren 1996-97. De lokaler
som undersöks vart tredje år hade generellt sett
ett sämre resultat 2000 än 1997, men ändå ett
bättre resultat jämfört med 1994.

Provtagningen 2000
För att motverka effekter av försurning i sjöar och
vattendrag har kalkningsinsatser pågått i Hallands län
sedan slutet av 1970-talet. Kalkningsverksamhetens
utfall kontrolleras bl.a. genom undersökningar av
bottenfaunan. Årligen provtas 21 fasta stationer runt
om i Halland, medan ytterligare ett antal provtas med ett
löpande treårsintervall. Under våren 2000 var det totala
antalet undersökta stationer 58, varav fem okalkade.
Utifrån bottenfaunan bedöms graden av försurningspå-
verkan, påverkan av näringsämnen/organiskt material
och bottenfaunans naturvärden.

Intressanta kvillmiljöer i Smedjeån nedströms Oxhult. Foto: Örjan Fritz.

Försurningspåverkan på de 53 kalkningspåverk-
ade lokalerna utföll på följande sätt:

- På 25 av lokalerna ej eller obetydlig
påverkan.

- På 14 lokaler måttlig påverkan.
- På 7 lokaler betydlig påverkan.
- På 7 lokaler stark eller mycket stark

påverkan.

I de fall där försurningspåverkan har ansetts
obetydlig beror detta på en lyckad kalkningsinsats
med doskalkning ofta kombinerad med sjö- eller
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våtmarkskalkning. De försurningspåverkade ligger
främst i de övre delarna av vissa vattensystem. De
kalkade men samtidigt starkt eller mycket starkt
försurningspåverkade lokalerna kännetecknas av
att ingen har kombinationen dos-sjö, dos-våtmark
eller dos-sjö-våtmark, utan enbart sjö, våtmark
eller sjö-våtmark. I de vattendrag som bedömts
vara försurningspåverkade har kalkningsverk-
samheten ännu inte gett ett önskat resultat och
särskilt inte under högflödena de senaste två åren.
Trots det uppvisar vattendragen i Halland rika
livsmiljöer för bottenlevande smådjur. Kalkningen
har, trots extrema högvattenflöden, fortsatt att
förhindra en utarmning av vattendragsmiljöerna.
Viktigt att komma ihåg är att en försurningsskadad
fauna inte alltid betyder att kalkningen fungerar
dåligt. I vissa fall kan det röra sig om problem att
återkolonisera forna lokaler. Det kan ta flera år för
svårspridda arter att återkolonisera ett vattendrag,
särskilt om det ligger långt från oförsurat vatten.
Erfarenheten och resultat från de senaste 15 åren
visar att kalkningsinsatserna är en förutsättning för
att upprätthålla artrikedomen. Endast en lokal vid
2000 års undersökning bedömdes som (svagt)
påverkad av näringsämnen/organiskt material.

Figur 1. Försurningsbedömning av botten-
faunan på 58 lokaler i Hallands län 2000.

Figur 2. Naturvärdesbedömning av botten-
faunan på 58 lokaler i Hallands län 2000.

Försurningsbedömning
Hallands län 2000

Naturvärdebedömning
Hallands län 2000

Ingen-obetydlig påverkan
Måttlig påverkan
Betydlig påverkan
Stark-mycket stark påverkan

Mycket högt naturvärde

Högt naturvärde

Allmänt naturvärde

Skyddsvärd bottenfauna
På 31 (53%) av lokalerna bedömdes botten-
faunan ha höga till mycket höga naturvärden. De
resterande lokalerna bedömdes ha allmänna
naturvärden. Fem rödlistade och 17 ovanliga arter
påträffades. Av de 31 lokaler som hade rödlistade
eller ovanliga arter, var 22 st. obetydligt försur-
ningspåverkade. Särskilt många arter påträffades
som vanligt i Fylleån och Högvadsån, vilka också
var de vattendrag som noterade högst natur-
värdespoäng.

Mer att läsa
Ekologgruppen. 2000. Bottenfaunaundersökning i
Hallands län 2000. Uppföljning av försurnings-
och kalkningseffekter vid 40 vattendragslokaler.
Länsstyrelsen i Hallands län. Meddelande 2000:
18.

För mer information om bottenfaunaundersök-
ningar i länet, kontakta Örjan Fritz, tel. 035-
13 22 08, e-post. orjan.fritz@n.lst.se
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Elfisken i kalkade vattendrag

Elfisken har under 2000 genomförts på 77
lokaler i kalkade vattendrag. Elfiskena har
som syfte att dokumentera fiskbestånden i
försurade och kalkade vattendrag, samt att
studera effekter av kalkning och försurning
på främst lax och öring. Vidare har målsätt-
ningen med elfiskena varit att dessa skall
kunna utgöra underlagsmaterial för en för-
bättrad kalkningsstrategi.

Elfisken har under 2000 genomförts på 77 sta-
tioner i kalkade vattendrag inom Hallands län.
Vidare har resultat från fiskfällor, fiskräknare, och
beräknad fångstatistik för lax och havsöring in-
samlats. Vattenföringen var överlag gynnsam för
elfiske 2000. Därmed var fångstbarheten generellt
relativt god hela elfiskeperioden 2000.

God måluppfyllelse 2000
Av årets elfiskelokaler var 63 lokaler målsatta; 36
lokaler hade målsättning för tätheten av lax och 39
för öring, dessutom hade vissa lokaler målsättning
för både lax och öring. För lax uppfylldes mål-
sättningen på 31 lokaler (86% av lokalerna).
Målsättningen bedömdes ej vara uppnådd på tre
lokaler i Högvadsån, en i Smedjeån och en i
Lusabäcken, sistnämnda ett biflöde till Sännanån i

Nissansystemet. Sannolikt är det endast i Lusa-
bäcken som försurningspåverkan spelar en av-
görande roll. I Smedjeån inverkar sannolikt
kraftverksreglering på ett negativt sätt. I Hög-
vadsån påverkar sannolikt infektion i laxbeståndet
av Gyrodactylus salaris överlevnaden negativt
från en- till flersomrig laxunge. För öring upp-
nåddes målsättningen på 36 lokaler (92% av
lokalerna). På lokaler där målsättningen ej upp-
nåddes samverkade sannolikt reglering och
försurning till de lägre tätheterna. Således upp-
nåddes en hög måluppfyllelse för år 2000. Där-
med får kalkningens målsättning generellt anses
vara uppfylld. I jämförelse med tiden innan kalk-
ning har tätheterna av lax och öring ökat markant
liksom berörda arters utbredning. Kalkning i
kombination med biologisk återställning har varit
avgörande för denna positiva utveckling.

Elfiskefångsten 2000
Totalt fångades tolv fiskarter samt flod- och
signalkräfta. Öring förekom på 90% av lokalerna,
vanligast därefter var elritsa, lax och ål. Ovanligast
var bergsimpa och grönling som förekom på en
lokal i Högvadsån respektive Smedjeån. Antal
fångade arter varierade mellan ett och sex med ett
medeltal på 3,3 arter per station, vilket var en

Figur 1. Skattat antal öring / 100 m² samt totalfångst av signalkräfta. Lokalen Bräcke, Lillån i
Ätrans vattensystem.
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svag minskning jämfört med 1999. Fem arter och
fler noterades på nio av de undersökta lokalerna.
Flodkräfta erhölls endast i Hultån i Lagansyst-
emet. Den främmande arten signalkräfta regi-
strerades i Lillån i Fylleån samt i Lillån inom
Ätransystemet. I sistnämnda vattendrag har den
numera ökat mycket kraftigt och mer än 100
individer noterades i provytan (Fig. 1). Sedan
1994, då första fyndet av signalkräfta i frivatten
gjordes i Alslövsån, har fynd gjorts i Fylleån,
Nissan, Suseån och Ätran.

Antalet leklaxar ökade medan laxungar
minskade
Uppvandringen av leklax fortsatte att öka i lax-
fällan vid Nydala kvarn i Högvadsån (Fig. 2).
1999 erhölls 439 laxar att jämföra med 1998 då
159 laxar registrerades. År 2000 erhölls 653
laxar, varar 505 var smålax med ett havsår bakom
sig. 1999  utgjorde andelen felvandrande Öster-
sjölax 0,4 % av totalfångsten, vilket blev resultatet
även 2000. 1997 och 1998 uppgick andelen till
6,3 % berörda år, således en markant minskning.
Uppgången i antalet leklaxar var oväntad och
sannolikt effekten av en förbättrad överlevnad i
havet, då antalet utvandrande smolt 1998 och
1999 var relativt lågt. Tätheten av laxungar min-
skade något i de viktiga vildlaxåarna Högvadsån
och Fylleån jämfört med 1999. Tätheterna var
fortsatt markant under glansåren i slutet av 1980-
talet. Glädjande nog ökade smoltutvandringen från
Högvadsån markant 2000 och utvandringen var
fördubblad jämfört med 1999. Således en för-
bättrad överlevnad för laxungarna i Högvadsån de

senaste åren. Även utvandringen av öringsmolt
fortsatte att öka, och andelen öring uppgick till
8% av totalfångsten i smoltfällan 2000 vilket var
lägre än 1999. Den ökade utvandringen indikerar
att öringen gynnats i systemet under senare år, då
tätheten av laxungar minskat till historiskt låga
nivåer till och med 1997. Den nedåtgående
trenden för laxtätheten är dock i  viss mån bruten
sedan 1998, men ännu synes det vara någon
faktor som begränsar tätheten av laxungar i
systemet. Infektion av laxhudmasken Gyro-
dactylus salaris kan vara en orsak till att laxen
minskat på 1990-talet. Parasiten är harmlös för
öring. Andra faktorer som kan ha inverkat till den
ökade öringförekomsten är en utökad kalkning i
biflöden till Högvadsån, samt gynnsam vatten-
föring sommartid både 1998 och 1999.

I övriga undersökta vattendrag visade tätheten av
flersomriga laxungar på en majoritet av under-
sökta stationer samma tendens, nämligen en svag
minskning av flersomriga laxungar. Utvecklingen
var likartad i okalkade ej försurningspåverkade
vattendrag. 1999 ökade tätheten av flersomrig lax
markant i flera vattendrag. Högst tätheter av
flersomrig lax i kalkade vatten registrerades i
Vessingeån vid Bölarps kvarn där tätheten skatt-
ades till 46 st / 100 m². Ytterligare tre lokaler
hade över 40 flersomriga lokaler per 100 m². För
öringen var tendensen mer varierande, med både
ökningar och minskningar i olika vattendrag.
Högsta täthet för flersomrig öring var 143 per 100
m² vilket noterades i Björnbäcken inom Viskans
avrinningsområde. De högsta tätheterna av öring

Figur 2. Fångst av leklax och laxsmolt i fällan vid Nydala kvarn.
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finner man oftast i små bäckar där öring oftast är
ensam förekommande art. Speciellt i havsvand-
rande öringbestånd kan tätheterna vara mycket
höga i mindre bäckar (Tab. 1 ).

Strömlevande bestånd Vandrande bestånd
Avr.omr storlek (km2) <10 <100 <1000 <10 <100 <1000 >1000
Vdragbredd (m) 2 4,4 11,6 1,7 4,4 14,2 81,6
Öring 0+ 23 14 4 102 41 5 1
Öring >0+ 20 13 5 61 27 4 0
Artantal 1,5 2,4 3,5 2,2 3,3 3,8 3,3

Tabell 1. Öringtätheter (medelvärden) fördelade på vattendragsstorlek respektive strömlevande
och vandrande bestånd för Hallands län (2001-02-23, 21 026 elfisken, 9 192 lokaler). Data från
Fiskeriverkets elfiskedatabas.

För mer information om elfiske i kalkade och
försurade vatten, kontakta Hans Schibli, tel.
035-13 22 02, e-post hans.schibli@n.lst.se

Elfiske vid Bostället, Suseån.
Foto: Andreas Almer.

Höstbild från Sumpa-
fallen i Högvadsån.
Foto: Hans Schibli.
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Provfisken i kalkade sjöar

Figur 1. Geografisk placering
av provfiskade sjöar i Hallands
län 2000.

Årligen provfiskar Länsstyrelsen ett urval
sjöar för att utröna effekterna av kalkning.
Under 2000 provfiskades 18 kalkade sjöar.
Kalkningen bedöms ge tillfredsställande ef-
fekt på fiskbestånden i 13 av de provfiskade
sjöarna. I tre sjöar bedöms fiskbestånden ha
normaliserats. I de resterande två sjöarna
bedömdes kalkningseffekten som positiv,
men ännu ej till fullo tillfredsställande.

Provfiskena 2000
Under 2000 provfiskades sammanlagt 18 sjöar
enligt Sötvattenlaboratoriets (Drottningholm) stan-
dardiserade metodik. Syftet med provfiskena var
att beskriva fiskbeståndens utveckling i sjöarna.
Utvärdering av kalkningens effekter på fiskfaunan
har gjorts genom att jämföra årets provfiskeresul-
tat med äldre provfisken. Vidare har målsättningen
med provfiskena varit att dessa skall kunna utgöra
underlagsmaterial för en förbättrad kalkningsstra-
tegi.

De provfiskade sjöarna är belägna i Laholms,
Hylte,  Falkenbergs och Varbergs och kommuner

(Fig. 1). Samtliga provfiskade sjöar är närings-
fattiga. Färgtalet varierar i de olika sjöarna mellan
8-198 mg Pt/l. Alla sjöar har tidigare provfiskats
1995, förutom St. Slätten och St. Neden, vilka
fiskades 1994 respektive 1996.

Fångsten 2000
Sammanlagt elva arter påträffades i fångsten. Ab-
borre, mört och gers var de vanligast förekom-
mande arterna. Abborre fångades i alla sjöarna,
medan mört noterades i 94% och gers 73% av
dem. Mindre vanliga var gädda, braxen, hybriden
braxenmört, nors, sarv, sutare, siklöja och sik.
Antalet fångade arter per sjö varierade mellan en
och elva, med ett medeltal på 3,7 arter. Totala
antalet fångade fiskar uppgick till  5 246 st med en
sammanlagd vikt av 249,3 kg (Tab. 1). Abborre
och mört utgjorde den helt dominerande delen,
både antalsmässigt och viktmässigt. Signalkräfta
fångades i en sjö.

Medelvärdet för fångst per ansträngning med
översiktsnät var 32 fiskar/nät eller, uttryckt som
vikt/nät, 1 432 gram/nät. Bruket av pelagiska
skötar har i vissa sjöar påverkat bilden av fisk-

sammansättningen. Siklöja  fånga-
des i större utsträckning med skö-
tar än med översiktsnät.

Jämfört med genomsnittet för
provfiskade sjöar i Hallands län
under perioden 1993-99 var fång-
sten 2000 större vad gäller antal
fiskar per nät medan biomassan
per nät var något lägre.

Kalkningens effekt på fiskbe-
stånden
Den allmänna vattenkemiska mål-
sättningen innebär att sjöar skall
kalkas/omkalkas innan pH under-
skrider 6,0. För en överväldi-
gande majoritet av de provfiskade

VISMEN

HÖGHULTA SJÖ
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FRÖSJÖN

SKÄRSJÖN
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Tabell 1. Totalfångst i Halland 2000.

Art Antal (st) Vikt (kg)
Abborre 3 152 136,9

Mört 1 925 54,1

Gers 142 0,8

Sik 64 3,6

Braxen 43 15,1

Gädda 35 33

Siklöja 28 0,16

Nors 17 0,08

Sarv 14 0,06

Sutare 7 5,5

Cyprinid x 1 0,1

Totalt 5 421 249,3

Tabell 2. Sammanfattande bedömning av fisksamhällets status i de provfiskade sjöarna. Surhets-
tillståndet anges enligt Naturvårdsverket bedömningsgrunder för miljökvalitet (Rapport 4913).
Sjöar som under surstötar uppvisar nollalkalinitet markeras även med ** i anslutning till klass-
beteckningen.

Sjö Surhetstillstånd Mört Fisksammansättningens status
Östersjön 2 ja Tillfredställande, vitfiskdominerad, flodkräfta.

St. Slätten 1-2 ja Tillfredställande, abborrdominerad, svagt siklöjebestånd.

St. Allgunnen 2-3 ja Tillfredsställande, svagt men intressant sikbestånd.

Frösjön 2-3* ja Tillfredställande.

Hylte sjö 1-2 ja Tillfredställande, vitfisken har tagit över sjön, flodkräfta.

Rangen 2-3* ja Tillfredsställande, fiskrik men småvuxet mört- abborrbestånd.

Skärsjön (Bergån) 2-3 ja Ej till fullo tillfredställande. Dock osäker bedömning. Flodkräfta.

Yttern 1 ja Normaliserad, fiskrik, fint bestånd av flodkräfta.

Höghulta sjö 2-3 ja Tillfredsställande, fiskrik, hybrid av mört x braxen.

Sjönevadssjön 1-2 ja Tillfredsställande, abborrdominerad.

Stensjön 1 ja Normaliserad, mycket fiskrik sjö, grov abborre.

Tussjö 1-2 ja Tillfredsställande, grov abborre, regnbåge, signalkräftor (put&take).

Vismen 2-3 ja Normaliserad, fiskrik sjö.

Yxsjö 1-2 ja Tillfredsställande, abborrdominerad, grov abborre.

Valasjön 1-2 ja Tillfredsställande, låg fiskproduktion.

St. Neden 1-2 ja Tillfredsställande, siken minskar i storlek, norsbeståndet ökar.

Fängsjö 2-3 nej Ej till fullo tillfredsställande, mörten utdöd.

Deromesjön 2-3* ja Tillfredsställande, fiskfaunan håller på att normaliseras, fiskrik.

sjöarna 2000 har denna målsättning uppnåtts un-
der senare år. Mörten har räddats från utrotning i
17 av de 18 kalkade sjöarna. Det är endast i
Fängsjö i Varbergs kommun som mörten har för-
svunnit.

I 13 av de 18 kalkade sjöarna bedöms effekten
av kalkningen på fisksammansättningen vara till-
fredsställande (Tab. 2). I Yttern, Stensjön och
Vismen bedöms fisksammansättningen normalise-

rad. I Skärsjön (Bergån) och Fängsjö bedöms
kalkningsinsatserna positiva men ej till fullo till-
fredsställande.

Mer att läsa
Ljunggren, J. 2001. Provfiskade sjöar i Hallands
län 2000. Länsstyrelsen i Hallands län. Medde-
lande 2001:22.

Sik. Foto: Jörgen Ljunggren.

För mer information om provfisken i sjöar i länet,
kontakta Jörgen Ljunggren, tel. 035-13 22 12,
e-post jorgen.ljunggren@n.lst.se.
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Kalkningsverksamheten i Hallands län

Tabell 1. Måluppfyllelse för kalkningsverksamheten 2000.

Kalkningen av sjöar och vattendrag fortsatte
under 2000. Totalt spreds ca 14 900 ton kalk
i sjöar och vattendrag. Totalt kostade hela
verksamheten 12,7 miljoner kronor.

Vattenkemiskt har kalkningarna fungerat bra för-
utom en episod med höga aluminiumhalter på hös-
ten. Denna episod kan dock inte direkt kopplas
till dålig kalkningseffektivitet. De biologiska under-
sökningarna visar att både fisk och bottenfauna
börjar återhämta sig efter de senaste årens starka
försurningspåverkan. Särskilt glädjande är den
positiva utvecklingen för laxen i Högvadsån även
om det fortfarande är långt kvar till de nivåer som
nåddes under toppåren i mitten av 1980-talet.

Genomförda kalkningsåtgärder
Kalkningarna har i stort sett genomförts enligt gäl-
lande detaljplaner. Totalt har det spridits ca 1 000
ton mindre kalk än planerat. Halmstads kommun
valde att inte sprida granuler som planerat efter-
som entreprenören inte kunde redovisa analys-
resultat för alla de metaller för vilka det finns rikt-
värden i Allmänna råd 88:3. Större delen av öv-
riga kommuners våtmarksspridning utfördes i bör-
jan av 2001 så konsekvenserna av övergången till
granuler syns inte i nyckeltalen för 2000.

Frågan om spridning av Vombgranuler blev också
aktuell under året. Produkten i sig är mycket ren
men eftersom kunskapen om bl. a. kalknings-
effekten är dålig har den endast spridits på försök
i begränsade områden. Länsstyrelsen har engage-

rat Myrica AB (Anders Svanberg) för att utvär-
dera försöken.

Den planerade doseraren i Slissån har blivit ytterli-
gare försenad. Orsaken är  en gasledning som går
under den tilltänkta tillfartsvägen, och som kräver
att vägen måste förstärkas innan man kan släppa
dit tung trafik.

Genomförda biologisk återställningsåtgärder
En ny fiskväg har byggts vid Hallaforsen i Sännan,
Nissans avrinningsområde. Fiskvägen byggdes
under sommaren och invigdes i mitten av oktober
2000. De sista arbetena med fiskvägarna vid
Berte och Boberg i Suseån har genomförts under
året. Ett mindre biotopvårdsprojekt har utförts vid
Lia i Högvadsån.

Planering och utvärdering
Sedan kalkdatabasen Kalk-Adm äntligen börjat
fungera har alla gamla uppgifter (1999-2000) om
kalkning och ekonomi förts över till basen. Arbe-
tet har i år även påbörjats med att bryta ner äldre
våtmarkalkningar, vilka tidigare redovisats i
klump, på objektnivå.

Effektuppföljning
Den vattenkemiska måluppfyllelsen var betydligt
bättre 2000 än den varit de två föregående åren.
Nederbörden har varit normal i den södra hälften
av länet men över den normala i de norra delarna.
Under hösten uppmättes extremt höga halter av
både total aluminium och labilt aluminium i ett antal

vattendrag. Aluminium-
halterna var dock inte
kopplade till låga pH-vär-
den och kan sannolikt inte
hänföras till brister i
kalkningsinsatserna.

VATTENKEMI Uppfyllt Ej uppfyllt Okänt resultat Totalt kalkat
Vattendrag
Längd 578 98 46 722 km
Sjöar
Antal 155 17 165 337 st
Yta 117,9 3,4 25,2 146,5 km2

BIOLOGI Uppfyllt Ej uppfyllt Okänt resultat Totalt kalkat
Vattendrag
Längd 367 74,5 280,5 722 km
Sjöar
Antal 76 14 247 337 st
Yta 91,2 4,7 50,6 146,5 km2

För mer information om
kalkning i länet,  kon-
takta Hans Schibli,
035-13 22 02,
hans.schibli@n.lst.se.
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Ökar kvävebortgången i anlagda våtmarker med tiden?

En ettårs-studie 2000 av en tidigare anlagd
våtmark vid Lilla Böslid i södra Halland an-
tyder att det tar tid för sådana system att
”mogna” och uppnå god effektivitet när det
gäller kvävebortgång. Nio år efter anlägg-
andet hade kvävebortgången ökat från 0,9
till 1,8 ton per hektar och år.

Bakgrund
Intresset för att anlägga våtmarker har ökat vä-
sentligt de senaste åren. Syftet med våtmarkerna
kan vara av skilda slag. Det kan t ex röra sig om
viltvatten, bevattningsdammar och kvävefällor. I
bästa fall kan flera av syftena uppnås samtidigt.

Tanken att använda våtmarker som kvävefällor
fördes fram inom forskningsprojektet ”Markan-
vändning - vattenkvalitet. En studie i Laholms-
buktens tillrinningsområde”. I projektet konstate-
rades att den minskning av kvävetillförseln som
krävs för att få en god havsmiljö inte skulle kunna
uppnås med enbart traditionella åtgärder. Som
komplement behövde man utnyttja och förstärka
naturens egen förmåga att hand om kvävet. De
processer som då utnyttjas är denitrifikation (om-
vandling av nitratkväve till kvävgas), upptag i väx-
ter och sedimentation. Denitrifikation är normalt
den viktigaste processen.

Figur 1. Samband mellan belast-
ning och kväveretention i våt-
marker och dammar. Blå cirklar
visar ursprungligt samband
baserat på naturliga vatten.
Gröna cirklar visar samband i
nyanlagda våtmarker belastade
med olika slags vatten. Den röda
cirkeln visar resultatet av ett års
mätning i våtmarken vid L Böslid
nio år efter anläggandet.

Baserat på egna mätningar och litteraturstudier
presenterades ett samband mellan belastning och
retention av kväve i våtmarker (Fig. 1). Samban-
det kunde användas för att modellera effekten av
våtmarker.

Forskning
1992-93 undersöktes kvävebortgången i ett antal
nyanlagda dammar och våtmarker (Tab. 1) inom
ett nytt forskningsprojekt. Frånsett en våtmark
belastad med avloppsvatten (Slättåkra) erhölls
inte i någon av dessa våtmarker en så hög kväve-
bortgång som sambandet förutsade (Fig. 1). Även
i dessa nyanlagda våtmarker finns emellertid en
tydlig relation mellan belastning och bortgång.
Bortgången ligger dock generellt på en lägre nivå
vilket skulle kunna tyda på att systemen ännu inte
”mognat” och därför inte hunnit uppnå optimal
retentionskapacitet.

Eftersom denitrifikation normalt är viktigast för att
få en hög kvävebortgång gäller det att optimera de
förhållanden som gynnar denitrifikationen när nya
våtmarker anläggs. Nyckelfaktorer är därvid hy-
drologisk belastning och tillgång på kol. Den
hydrologiska belastningen bestämmer tillsammans
med kvävekoncentrationen kvävebelastningens
storlek. Även om en ökad belastning enligt sam-
bandet i Fig.1 medför en ökad kvävebortgång, är



21

Hallands län 2000

Yta N-konc. Hydrol. belastn. Typ av vatten Anmärkning
m2 mg/l m3/m2 dygn

Vallås 1 8 300 2,0 0,31 Dagvatten Nyanlagd
Vallås 2 700 1,9 3,72 Dagvatten Nyanlagd
Tjärby 3 300 18,7 0,15 Jordbruk Referens
Stjärnarp 28 000 5,8 0,36 Jordbruk Nyanlagd
Lilla Böslid 4 700 12,4 0,79 Jordbruk Nyanlagd
Slättåkra 113 17,9 0,59 Behandlat avloppsvatten Nyanlagd
Möllegård 10 200 6,2 4,75 Jordbruk Restaurerad

det förstås avgörande om belastningen beror på
hög koncentration eller hög hydrologisk belast-
ning. Det senare fallet kan leda till snabb vatten-
omsättning och därigenom minskad sedimentation
och kolbrist, vilket i sin tur leder till minskad
denitrifikation. Detta var säkert en bidragande
orsak till det dåliga resultatet i Möllegård och Lilla
Böslid. Referensdammen Tjärby är huvudsakligen
försörjd med grundvatten med lågt kolinnehåll.
Direkt kolbrist är här förklaringen till att bort-
gången är så låg trots hög kvävehalt och liten hy-
drologisk belastning.

Har det blivit bättre?
I Lilla Böslid gjordes nio år efter anläggandet en
ny studie av kvävebortgången under tiden januari
2000 till januari 2001. Kvävebelastningen på
våtmarken under denna period var nästan exakt
lika stor som vid den första undersökningen
1992-93. Kvävebortgången hade dock ökat,
även om det fortfarande är en bra bit kvar till den
nivå som sambandet visar. Den totala kväve-
bortgången uppgick till drygt 1,8 ton per hektar
och år jämfört med 0,9 ton 1992-93. En skillnad
gentemot 1992-93 var att den hydrologiska
belastningen var större (1,1 m3/m2 dygn), och

kvävehalten alltså lägre. Detta förhållande borde
ha försämrat förutsättningarna för denitrifikationen.
Den ökade bortgång som alltså ändå kan ses
beror därför troligen just på att systemet ”mognat”
och att våtmarkens funktion mer och mer närmar
sig optimum. På grund av den relativt höga hydro-
logiska belastningen kommer optimum sannolikt
aldrig att bli så högt som sambandet visar.

Det bör påpekas att beräkningar av kväve-
bortgång i våtmarker kan vara vanskliga då det
ofta är fråga om små haltskillnader i inkommande
och utgående vatten. Under den senaste mät-
perioden var dock medelhalten av kväve signifi-
kant lägre i utgående vatten, och vid endast två
mättillfällen (av totalt 28) var halten högre i
utloppet än i inloppet till våtmarken.

Mer att läsa
Stibe, L. & Ohlsson, L. 1998. Conditions
favouring high nitrogen retention in created ponds.
Verh. Internat. Verein. Limnol. 26: 1582-1584.

För mer information om kvävebortgång i våt-
marker, kontakta Lars Stibe, 035-13 22 07,
lars.stibe@n.lst.se

Tabell 1. Data från de undersökta våtmarkerna 1992-93.

Figur 2. Flygbild över våtmarken vid Lilla Böslid. Foto: Sven-Erik Jönsson.
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Nyckelbiotopsinventeringarna under 1990-
talet visade att Halland hade många ädellöv-
skogar, särskilt bokskogar, med mycket höga
naturvärden. En mängd rödlistade arter och
signalarter av främst lavar men även mossor
och i viss mån svampar hittades. För att
kunna följa utvecklingen i förekomst och
frekvens för dessa arter i ett antal av dessa
nyckelbiotoper utvecklades en undersök-
ningsmetod 1994.  Här följer en samman-
fattning av utförda studier perioden 1994-99.

Metodik
Syftet med att notera förekomst av rödlistade
arter och övriga indikatorarter har dels varit att få
ett mått på utvecklingen för samtliga epifyter, dels
att indikera vissa skogstillstånd. Förutom artinven-
teringar antecknas även en rad skogliga strukturer
till kvantitet. Att kunna koppla artförekomster till

vissa strukturer är nämligen en av hörnpelarna i
undersökningsmetoden. Under de första åren
undersöktes en rad skilda lövskogstyper för att
utröna metodens användbarhet. Resultaten av
dessa erfarenheter och exempel på resultat har
redovisats i en särskild rapport (Larsson 2000).

Under senare år, från 1998 och framåt, har
undersökningarna fokuserats till de allra mest
värdefulla skogsområdena i Halland. Måttstocken
för de värdefullaste skogstyperna har här varit en
stor förekomst av rödlistade epifyter. Det har då
framkommit att bokskog, ekskog och ekhagmark
är de mest värdefulla skogstyperna. Alla data från
de studerade områdena har matats in i olika
tabeller i en Access-databas. Till och med år
1999 fanns drygt 21 000 poster för strukturdata
och drygt 12 000 poster för artdata inmatade. Ett
urval resultat från inventeringar i ovannämnda

Indikatorartövervakning av lavar och mossor i ädellövskog

Holkåsens sydsluttning 1999. Rik förekomst av mycket gamla träd och död ved. Som en skötsel-
åtgärd har inträngande gran röjts. Foto: Örjan Fritz.
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Figur 1. Områden i Hallands län där studier utförts av skogsobjekt 1994-99 (n=27), enligt den
regionalt utvecklade och anpassade metoden (Larsson 2000).

skogstyper redovisas här. I den fullständiga
rapporten sker även en objektvis redovisning av
resultat som noterade arter och strukturer samt
kopplingar mellan dessa  (Fritz 2001).

I Tab. 1 listas flertalet av de undersökta lokalerna
och antalet funna rödlistade arter och övriga
indikatorarter anges. Myskebackarna, Ramlaklitt,
Tjolöholm och Gässlösa är några objekt som
tillhör länets mest värdefulla sett till förekomsten
av dessa arter.

Ett tydligt positivt samband noterades mellan den
funna förekomsten av indikatorarter (exklusive
rödl. arter) och rödlistade arter i områdena (Fig.
2). Sambandet visar att användningen av indi-
katorarter är en bra metod vid övervakning av

rödlistad biologisk mångfald. Betydelsen av
rötade träd för förekomsten av de eftersökta
arterna i dessa skogstyper måste också särskilt
betonas bland mängden av resultat (Fig. 3).
Mellangrova bokstammar tycks vara över-
representerade när det gäller artförekomsten på
bokdiametrar (Fig. 4).

Erfarenheterna av metoden har överlag varit
positiva. Inventeraren måste dock ha goda
artkunskaper. Även en mycket erfaren inventerare
kan dock missa förekomster av vissa arter, sär-
skilt om vädret är dåligt och förekomsterna
mycket begränsade. Utvärderingar av resultaten
för arter bör därför koncentreras till iögonen-
fallande arter, gärna indikatorarter som fällmossa
Antitrichia curtipendula och lunglav Lobaria
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Nr Lokal Rödlistade Indikator- Summa Kvot
arter arter arter artnoteringar/strukturer

1 Vallåsen 7 15 22 0,2
2 Blåalt 8 12 20 0,5
3 Skällås NV 5 9 14 0,3
4 Klövaberget N 7 15 22 0,8
5 Kroksjön N1+N2 8 11 19 0,6
6 Råmebo 17 15 32 0,4
7 Holkåsen 12 16 28 1,5
8 Målhyltan O 11 12 23 1,2
9 Hultahaga SV 11 13 24 0,6
10 Skubbhult 13 20 33 0,8
11 Ödegärdet 16 20 36 1,7
12 Myskebackarna 24 24 48 0,9
13 Ramlaklitt 20 17 37 1,0
14 Biskopstorp 1 1 2 0,2
15 Ullarp 4 5 9 0,7
16 Åkraberg 13 21 34 0,7
17 Tjolöholm 20 28 48 1,5
18 Södra Borgudden 9 4 13 2,4
19 Hördalen 16 20 36 1,2
20 Särö Västerskog 7 7 14 2,4
21 Stövlaberget 14 18 32 0,8
22 Gässlösa 17 23 40 0,7
23 Söderängarna 1 7 8 0,2
Medelvärde 11 14 26 0,9

Tabell 1. Sammanställning av påträffade rödlistade arter respektive övriga indikatorarter i 23
av de inventerade skogsobjekten i Hallands län 1994-99. För varje objekt anges även kvoten
mellan det totala antalet artnoteringar och antalet strukturer per lokal.

pulmonaria, vilka dessutom har tydliga spor-
kapslar/fruktkroppar.  För att öka möjligheterna
till förklaring av framtida observerade artföränd-
ringar behöver metoden kompletteras med fler
omvärldsvariabler, t.ex. omgivande marktyp och
pågående skötsel.

Undersökningen går nu vidare med ytterligare
fokusering på de mest värdefulla skogsområdena i
Hallands län. Urvalet sker utifrån den kända
förekomsten av rödlistade lavar, där det totala
antalet skall överstiga tio arter oavsett skogstyp. I
dagsläget finns 43 sådana skogsområden i länet.
Avsikten är att kunna följa utvecklingen i dessa i
ett rullande omdrev ungefär vart 5:e eller vart 10:e
år. Inför säsongen 2001 var 14 sådana områden
inventerade. Under hösten 2001 inventerades

Många ekar i Gässlösa pryds av lunglav
Lobaria pulmonaria . Foto: Örjan Fritz.
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Figur 2. Samband mellan antalet noterade indikatorarter (exkl. rödlistade arter) och rödlistade
arter för 23 av de studerade objekten 1994-1999.
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Figur 3. Fördelning av artnoteringar i för-
hållande till förekomsten av trädtyper på bok
för samtliga 27 objekt i Hallands län studer-
ade 1994-99.

Figur 4. Fördelning av artnoteringar i för-
hållande till förekomsten av diameterklasser
på bok för samtliga 27 objekt i Hallands län
studerade 1994-99.

ytterligare nio. Meningen är att under 2002-2003
nå det erforderliga antalet. En ny rapport avses tas
fram när alla toppobjekt studerats. Genom att
inventera samtliga kända toppobjekt kan analyser
göras för ”de mest värdefulla skogsobjekten i

länet”, samtidigt som så pass mycket information
insamlas om varje objekt så att utvecklingen kan
analyseras för vart och ett av dem. Eftersom de
första objekten inventerades redan 1994 bör de
första återbesöken göras redan 2004.
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Inventerat område 1994-99 (n=14)

Inventerat område 2001 (n=9)

Återstår (n=20)

Figur 5. Övervakning av länets topplokaler (n=43) fördelat på inventerade toppobjekt 1994-99
och 2001 samt föreslagna återstående toppobjekt.

Återbesökenbör utföras av alla objekt under så få
år som möjligt.

Parallellt med de epifytiska studierna låter Läns-
styrelsen utföra undersökningar i många av dessa
områden av bl.a. trädåldrar och förekomsten av
insekter (med betoning på skalbaggar). Särskilda
rapporter är under bearbetning. När samtliga
dessa studier utförts är tanken att sammanföra
resultaten i en samlad rapport för att kunna ge en
så integrerad bild som möjligt av biologisk mång-
fald, trädåldrar och skogshistorik i våra mest
värdefulla skogsobjekt.

Mer att läsa
Fritz, Ö. 2001. Indikatorartövervakning i bio-
logiskt värdefulla ädellövskogar i Hallands län.
Länsstyrelsen Halland. Meddelande 2001:25.

Larsson, K. 2000. Indikatorartövervakning av
epifytiska lavar och mossor i skogliga nyckel-
biotoper. Länsstyrelsen Halland. Meddelande
2000:15.

För mer information om övervakning av skogliga
nyckelbiotoper, kontakta Örjan Fritz, tel. 035-
13 22 08, e-post orjan.fritz@n.lst.se
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På uppdrag av Länsstyrelsen Halland åter-
undersöktes 1998 snäckor och sniglar på 34
särskilt artrika lokaler i länet.  Målsätt-
ningarna har varit att studera förändringar,
både i faunasammansättningen och hos
enskilda arter, och att försöka koppla dessa
förändringar till eventuella förändringar av
lokalen. Dessutom har trender i hela mater-
ialet, både vad gäller enskilda arter och typer
av förändringar på lokalerna studerats.

Metoder
Inriktningen på studien var att återbesöka de mest
artrika lokalerna, dvs de med >20 arter vid
tidigare besök. De utvalda lokaler har tidigare
inventerats under perioden 1925-1988 i samband
med Naturhistoriska Museets markfaunainven-
tering. Vissa lokaler har undersökts flera gånger
under denna period. För att få ett med de tidigare
undersökningarna jämförbart material har s.k.
semikvantitativ insamlingsmetodik använts, vilket
innebär att 20 liter markförna selektivt sållats på
lokalerna. Bedömningar och jämförelser har
framför allt inriktats på kvalitativa aspekter (fauna-
sammansättning, förekomst / icke förekomst) men
även ett enkelt kvantitativt mått (relativ abundans
levande exemplar) har använts. På varje lokal har
en kolorimetrisk mätning av markförnans pH-
värde utförts.

Resultat

Lokaler
Totalt anträffades 57 arter på lokalerna (45
snäckor, 12 sniglar), samtliga dessa vid det första
undersökningstillfället. 1998 anträffades 53 arter
(41 snäckor, 12 sniglar). Den fysiska förändringen
av lokalerna är ofta komplex och ibland en
kombination av olika typer. De 34 undersökta
objekten kan grupperas följande (Fig. 1b): I stort
oförändrade lokaler med föga förändrad art-
sammansättning (18 lokaler); Faunan utarmad
genom försurningspåverkan (10 lokaler); Faunan
utarmad genom skogliga ingrepp (4); Faunan
förändrad genom kulturpåverkan (1); Faunan
förändrad genom igenväxning (1).

Återinventering av landlevande mollusker

I fråga om förändringar i artantalet fördelar sig
lokalerna sålunda (Fig. 1a): Oförändrat eller liten
minskning / ökning (19 lokaler); Måttlig ökning (6
lokaler); Måttlig minskning (6 lokaler); Kraftig
minskning (3 lokaler). Det är att observera att
t.ex. oförändrat artantal kan innebära att arter
ersatt varandra på lokalen. Medeltalet snäckarter
per lokal var vid första undersökningstillfället
19,0. 1998 hade det sjunkit till 18,3.

Arter
Arter som försvunnit från flera tidigare lokaler och
dessutom minskat i abundans där de kvarlever är:
Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka),
Spermodea lamellata (lamellsnäcka), Balea
perversa (klippspolsnäcka), Vitrea contracta
(mindre kristallsnäcka) och Nesovitrea petro-
nella (vitglanssnäcka). Flera andra, i länet all-
männa - tämligen allmänna arter visar en mindre
markerad minskning av antalet lokaler men en
minskning i relativ abundans på flera av de lokaler
där de kvarlever: Carychium tridentatum
(skogsdvärgsnäcka), Cochlicopa lubrica (allmän
agatsnäcka), Vertigo substriata (strimgryn-
snäcka), Discus rotundatus (fläckdisksnäcka),
Euconulus fulvus (allmän konsnäcka), Neso-
vitrea hammonis (strimglanssnäcka), Aego-
pinella pura (mindre skogsglanssnäcka) och
Oxychilus alliarius (löksnäcka).

Troligen kan dessa negativa trender förklaras med
försurningspåverkan. På flera av dessa lokaler
hade förnans pH-värde sjunkit med ¼ - ½ enhet
(i några fall mer). På andra lokaler torde föränd-
ringarna stå i samband med skogliga ingrepp.
Trenderna är dock inte entydiga - för nästan
samtliga arter har också lokaler tillkommit. Den
relativa abundansen är på många lokaler också
oförändrad eller har i vissa fall t.o.m. ökat. Ett
särfall bildar de fyra rika lundbiotopslokalerna på
Hallandsåsens nordsluttning. Vi har här att göra
med opåverkade lundbiotoper med lång kontin-
uitet och mycket stabila förhållanden. Lokalerna
hyser mycket artrika, intakta landmollusksam-
hällen.
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Måttlig ökning

Oför. eller små förändringar

Måttlig minskning

Kraftig minskning

Oförändrat

Försurningspåverkan

Skogliga ingrepp

Kulturpåverkan

Igenväxning

Figur 1a-b. a) Förändringar i artantal på de 34 undersökta lokalerna: Grönt (6 lokaler) =
måttlig ökning (2-4 arter); Svart (19 lokaler) = oförändrat eller liten minskning / ökning (± 1-2
arter); Gult (6 lokaler) = måttlig minskning (2-4 arter); Rött (3 lokaler) = kraftig minskning (5-8
arter).
b) Ev. påverkan på de 34 undersökta lokalerna: Svart (18 lokaler) = i stort oförändrat; Blått (10
lokaler) = försurningspåverkan; Rött (4 lokaler) = Skogliga ingrepp; Grönt (1 lokal) =
kulturpåverkan och Gult (1 lokal) = igenväxning.

Arter som expanderar är: Cochlodina laminata
(slät spolsnäcka), Clausilia bidentata (strimspol-
snäcka), Trichia hispida (skäggsnäcka) och
Arianta arbustorum (fläckig lundsnäcka). För de
två förstnämnda arterna är det svårt att finna
någon direkt förklaring till detta. De två sistnämn-
da är människospridda och gynnas även av
mänsklig påverkan på lokalerna. A. arbustorum
gynnas dessutom av eutrofiering.

Kommentarer till förändringar hos några
enskilda arter
Cochlicopa lubricella (mindre agatsnäcka).
Arten har försvunnit från hela 10 av 13 lokaler på
vilka den påträffades vid det första undersök-
ningstillfället (Fig. 2). På en lokal är abundansen

oförändrad, på en har den minskat och på en
ökat. C. lubricella hör uppenbarligen till de arter
som drabbas mycket hårt av försurningseffekter. I
tidigare undersökningar visar den också en signi-
fikant tillbakagång i såväl västra Sverige som i
Småland. En komplikation vid bedömningarna av
arterna i släktet Cochlicopa är att dessa består av
ett flertal morfologiska typer med osäker taxo-
nomisk status.

Cochlodina laminata (slät spolsnäcka). Arten
har tillkommit på sju lokaler och kvarlever på
samtliga 16 där den anträffades vid första under-
sökningstillfället (Fig. 3). Någon direkt förklaring
till ökningen hos denna stora, trädklättrande
skogsart är dock svår att finna. Att en så stor art

1a 1b
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Mer att läsa
Proschwitz, T von P. 2001: Miljöövervaknings-
studier av landlevande mollusker i Hallands län.
Specialundersökning av högdiversitetslokaler.
Länsstyrelsen Halland. Meddelande 2001:13.

För mer information om landmollusker, kontakta
Ted von Proschwitz på Göteborgs Naturhistor-
iska Museum, tel. 031-775 24 40, e-post
ted.v.proschwitz@gnm.se

Länsstyrelsens kontaktperson avseende land-
mollusker är Örjan Fritz, tel. 035-13 22 08,
e-post orjan.fritz@n.lst.se

Figur 3. Förekomst av Cochlodina laminata
(slätspolsnäcka) på de undersökta lokalerna.

Figur 2. Förekomst av Cochlicopa lubricella
(mindre agatsnäcka) på de undersökta lokaler-
na.

Ej anträffad
Anträffad vid bägge
tillfällena
Nytillkommen

Utgången

skulle ha förbisetts på sju lokaler är dock inte
troligt - det rör sig alltså om en verklig expansion.
Ser man på den relativa abundansen på de 16
lokaler där den anträffats vid båda tillfällena är
dock bilden splittrad. På ca 1/3 av lokalerna har
abundansen minskat, på 1/3 har den ökat och på
1/3 är den oförändrad.

I rapporten (Proschwitz 2001) behandlas också
utbredning, ekologi och hotfaktorer hos två
krävande, sällsynta, rödlistade skogsarter som
båda är mycket goda signalarter för orörda
förhållanden och lång skoglig kontinuitet: 1)
Spermodea lamellata (lamellsnäcka) - en sub-
oceanisk art som huvudsakligen är bunden till
gamla bokskogar, även av oligotrof typ. Den är
mycket känslig för alla typer av hyggesingrepp
och kräver kontinuerlig, hög fuktighet i markförna-
skiktet. De flesta förekomsterna i Halland ligger i
skogsområdena i landskapets östra delar.

2) Macrogastra ventricosa (bukspolsnäcka) - en
kalkgynnad skogsart som i länet endast före-
kommer i de orörda, fuktiga ädellövskogsmiljö-
erna på Hallandsåsens nordsluttning (Se även
Länsstyrelsens årsrapport för 1998.)
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Blodigel återfunnen i Halland

Blodigel Hirudo medicinalis kännetecknas av bl.a. röda och gula linjer på ryggsidan. Längden är
ca 15 cm. Foto: Örjan Fritz.

Blodigeln är utan tvekan den av allmänheten
mest kända igeln i våra vatten. Men hur
många är det idag som under senare år
verkligen har sett en blodigel ute i den hal-
ländska naturen? Sommaren 2001 hittades
blodigel i Halland i två sjöar - kanske finns
den på fler...

När den medicinska användningen av blodigel
stod på topp under 1800-talet förbrukades
1 000-tals iglar varje år. Idag har arten få kända
aktuella säkra förekomster i Sverige, och då
främst i Skåne, på Öland och Gotland samt i
Uppland. Arten finns på listan över rödlistade
arter i Sverige. Hoten anses vara många; försur-
ning, förorening, ökad grumling av vattnet, sedi-
mentation av slam på bottnarna, minskad betes-
gång samt strandnära jord- och skogsbruk (Art-
faktablad blodigel, ArtDatabanken).

Aktuella blodigelfynd från Halland har inte varit
allmänt kända, men under sommaren 2001
återupptäcktes arten i två mindre sjöar (i Halm-
stads respektive Kungsbacka kommuner). Kan-
ske finns det kvar på fler ställen i Halland?

Genom dess likartade storlek är hästigel den art
som man närmast kan förväxla med blodigel.
Hästigeln är dock helsvart på ryggen medan
blodigeln har röda och gula linjer på ryggen.
Dessutom är hästigeln ett rovdjur, främst på
snäckor, och ingen blodsugare.

Det är lätt att locka fram blodigel. Om man t.ex.
sätter en flytbrygga i gungning kan man i blodigel-
rika vatten se dem komma simmande i hög fart.
Sänker man då ner en fot eller en hand i vattnet
styr iglarna tämligen omgående dit. Men se upp!
De fäster sig snabbt och det tar lång tid innan
blodflödet avtar!

Mer att läsa
ArtDatabanken i Uppsala. Artfaktablad om
blodigel. Internet-adress: www.dha.slu

För mer information om biologisk mångfald och
rödlistade arter i Hallands län, kontakta Örjan
Fritz, tel. 035-13 22 08,
e-post orjan.fritz@n.lst.se
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Pågående studier i länets naturreservat

Skirmossa Hookeria lucens, Hallands landskaps-
mossa, är känd från ett 15-tal lokaler i Hal-
lands län. Foto: Örjan Fritz.

Inom de befintliga naturreservaten i
länet pågår ett flertal spännande stu-
dier, vars resultat kan bli mycket intres-
santa och värdefulla för kunskapen om
biologisk mångfald i länet. Studierna
kan också ge information och fungera
som underlag för miljöövervakning. Här
presenteras några av de mest omfat-
tande studierna som nu utförs.

Mossor
Kunskaperna om mossors förekomst i
Halland har ökat påtagligt under den senaste
tioårsperioden, bl.a. som följd av skogs-
vårdsorganisationens nyckelbiotopsinventer-
ingar, men också miljöövervakning av t.ex. våt-
marker och skog. För många arter är dock
kunskapsläget fortfarande mycket begränsat. Bl.a.
har ytterst få lokaler i Halland inventerats nog-
grant. För att råda bot på den bristen har Länssty-
relsen påbörjat inventeringar av särskilt intressanta
reservat för mossor. Hittills har tre reservat inven-
terats klart. Två av områdena, Virsehatt i Halm-
stads kommun och Sumpafallen i Falkenbergs
kommun, har nyligen redovisats som rapporter.
Totalt hittades 160 arter, varav sex rödlistade, i
Virsehatt, medan antalet i Sumpafallen blev 147
arter, varav fyra rödlistade.

Trädåldrar
Man skulle kunna tro att kännedomen om olika
trädarters åldrar var välbekant. När det gäller bok
har så inte varit fallet i Halland. Först genom
specialstudier i Biskopstorp har vi fått kunskaper,
som visar att man överlag underskattar bokens
ålder i Halland. De äldsta träden i de undersökta
bestånden har varit knappt 300 år gamla. Pågå-
ende studier bedrivna av Mats Niklasson, SLU,
visar att träden dessutom måste vara mycket
gamla, helst över 200 år, för att rödlistade arter av
lavar och mossor ska kunna etablera sig. En
rapport som redovisar resultat från 30 undersökta
reservat, mest bok och ek men även en del al, i
Halland är planerad för 2002.

Vegetationsutveckling
Småskaliga pollenanalyser har börjat användas
alltmer som ett underlag för förståelse för vege-
tationsutveckling på en plats under de senaste två-
tre tusen åren. Av särskilt intresse för oss i Hal-
land är att undersöka bokens etablering på platsen
och vilka andra trädslag som funnits i området
innan gran började planteras samt hur skogarna
synes ha påverkats av människans markanvänd-
ning genom tiderna. Denna information kan sedan
användas som underlag  för skötselplan för det
aktuella området. I Halland har sådana pollen-
analyser utförts i Åkulla bokskogar, Biskopstorp
och nu senast Hallandsås nordsluttning.

Makrofossilstudier av proppar tagna på samma
ställen som pollenanalyserna kan ge ytterligare
värdefull information om vegetationsutveckling just
på den platsen. Studier pågår i Biskopstorp och
på Hallandsås nordsluttning.

Stenlavar
Under de senaste tio åren har lavar som växer på
bark och ved uppmärksammmats mycket som
indikatorer inom naturvården. Kunskapen om
deras ekologi och utbredning har ökat enormt
mycket. För stenlavarna , vilka utgör merparten
av Sveriges lavflora, är dock kunskaperna bitvis
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Taggbock Prionus coriarius noterades i
Biskopstorp. Foto: Örjan Fritz.

Läderbaggen Osmoderma eremita kunde
med hjälp av fällor uppletas på en lokal  -
den hittills enda aktuella förekomsten i
länet. Foto: Örjan Fritz.

mycket bristfälliga. För merparten av dessa sten-
och marklevande arter är kunskapen så dålig att
de inte kunde bedömas vid arbetet med den
senaste rödlistningen av arter i Sverige. Om
kunskapsnivån för denna kategori lavar är låg i
Sverige, så är den extremt låg för Halland. Endast
ca 380 arter var kända från landskapet. För att
öka kunskapen om denna ”bortglömda” kategori
lavar gav Länsstyrelsen lavforskaren Ulf Arup
uppdrag att översiktligt inventera ett stort urval av
naturreservat i Halland. Några av frågeställningar
var: Vilka sten- och marklevande arter finns i
Halland? Vad har dessa arter för substratkrav och
i vilka miljöer växer de? Särskilt viktiga stenlavs-
miljöer och -områden  skulle identifieras. En
delrapport från projektet väntas ukomma under
det första halvåret 2002.

Svampar
Kunskapen om svampars förekomst och utbred-
ning i länet är relativt andra län i södra Sverige
mycket bristfällig. Ytterst få aktiva amatörmyko-
loger  är verksamma, ett förhållande som igen-
känns även vad gäller lavar och mossor. På
Hallandsås nordsluttning mellan länsgränsen och
Hasslöv finns länets mest omfattande lövskogs-
arealer med kalkrik jordmån, vilket gynnar många
arter av svampar. Sedan 1999 inventeras därför
områdets svampflora årligen av Örjan Fritz och
Sigvard Svensson, Lunds Bot. Museum. Hittills
har 260 arter, varav 18 rödlistade, noterats.

Skalbaggar
I Biskopstorp nordöst om Halmstad finns en av
landets mest intressanta bokskogar. Det dröjde
dock till 1993 innan de första  entomologiska
undersökningarna utfördes. Dessa fältstudier
följdes senare (1997-99) upp av systematiska
insamlingar av främst skalbaggar genom använd-
ning av fönsterfällor. Totalt uppsattes fyra fönster-
fällor på vardera tre lokaler (två bokskogar och
en ekskog). Totalt noterades 240 arter av ved-
skalbaggar, och av dem var 44 rödlistade. Trots
att Hallands skalbaggsfauna är väl dokumenterad
upptäcktes ändå 13 arter som nya för landskapet.
Fortsatta studier skulle säkert resultera i upptäck-
ande av än fler arter! Orsaken till artrikedomen
kan sökas i mängden av lämpliga vedsubstrat och
den stora omfattningen av gamla ädellövskogar
med lång skoglig kontinuitet.

Är det enbart i Biskopstorp vi kan finna höga
entomologiska värden? I syfte att öka kunskapen
om de mest kräsna vedlevande skalbaggarna
påbörjades 1999 årliga studier i olika skogstyper i
Halland. Det är främst bokskog, ekskog,
ekhagmark och lövsumpskog som undersökts på
drygt dussinet lokaler med hjälp av fönster- och
fallfällor. Redan nu har många intressanta fynd
gjorts, bl.a. av läderbagge, som länge troddes
vara utdöd i Halland. Skalbaggsexpert Nicklas
Jansson examinerar ”baggarna”. En första delrap-
port väntas komma under första halvåret 2002.

För mer mer information om ovanstående under-
sökningar i Hallands län, kontakta Örjan Fritz, tel.
035-13 22 08, e-post orjan.fritz@n.lst.se
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