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Växtplanktonet Ceratium spp, Norrviken juli 2015.  
 

Undersökning av 
växtplankton i tolv sjöar 2015  
 
Inom miljöövervakningen studeras växtplankton i sjöar av 
främst två skäl. Dels för att växtplanktonsamhällets biomassa 
och sammansättning avspeglar näringssituationen i sjön, men 
också för att vissa växtplanktonarter orsakar direkta problem till 
exempel genom toxiska algblomningar. 
 

Denna undersökning utfördes av Medins Havs- och vattenkonsulter AB på 
uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet var att bedöma närings-
statusen med hjälp av växtplanktonanalys i tolv sjöar, samt att i fyra sjöar 
även undersöka djurplanktonsamhället. Provtagningen och analysen 
utformades enligt gällande standarder. I rapporten presenteras resultaten från 
provtagningen, laboratorieanalysen och statusklassificeringen. 
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Inledning 

Inom miljöövervakningen studeras växtplankton i sjöar av främst två skäl. Dels 
för att växtplanktonsamhällets biomassa och sammansättning avspeglar nä-
ringssituationen i sjön, men också för att vissa växtplanktonarter orsakar di-
rekta problem till exempel genom toxiska algblomningar. 
 
Växtplanktonsamhället kan se mycket olika ut i olika sjöar. Viktiga faktorer 
som styr artsammansättning och biomassa är bland annat näringstillgång, ljus-
förhållande, temperatur, humushalt, pH och det övriga ekosystemets samman-
sättning, såsom artsammansättning och biomassa av fisk, djurplankton och un-
dervattensvegetation. När någon av ovanstående faktorer ändras kan det på-
verka växtplanktonsamhället och eftersom växtplankton har kort generations-
tid kan förändringar ske snabbt.  
 
Om man vill ha en bättre bild av en sjös ekosystem kan även djurplanktonsam-
hället undersökas. Deras mellanposition i näringsväven gör att de påverkas av 
både växtplanktonsamhället, makrofytvegetationen och predation från fisk och 
andra predatorer. Med hjälp av bland annat indikatorarter, artsammansättning 
och mätning av individers storlek kan man få information om näringstillstån-
det, fisksamhället samt eventuell metall- eller försurningspåverkan. 
 
 

 
Översiktsbild från ett planktonprov (Mälaren-Garnsviken, juli 2015). 
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Metodik  

Provtagning 

Fältprovtagningen genomfördes av Ingrid Hårding och Annika Liungman på 
Medins Havs- och vattenkonsulter AB. Totalt togs planktonprov i 12 sjöar i 
Stockholms län (Tabell 1). Provtagningen genomfördes mellan 28 och 30 juli 
2015 i enlighet med Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning (Na-
turvårdsverket 2010) och standarden SS-EN 15204: 2006.  

Vid växtplanktonprovtagningen insamlades vatten med ett två meter långt 
plexiglasrör, ett s.k. Rambergrör, på en punkt mitt ute i sjön (exakta koordina-
ter anges i fältprotokollen, se Bilagan). Språngskiktets början identifierades ge-
nom mätning med temperatursond. Hela vattenpelaren provtogs sedan ned till 
ett djup som motsvarade minst 75 % av epilimnion. Det togs även ett håvprov 
för att samla in mer material som hjälp vid artbestämningen. Samtliga plank-
tonprov konserverades med sur Lugol’s lösning. Även siktdjupet mättes vid 
provtagningen. 

I fyra av sjöarna togs även djurplanktonprov med en Limnos-vattenhämtare. 
Från ytan och ner till 4 meters djup togs ett prov från varje meter. Dessa fem 
prov slogs samman till ett epilimnionprov som motsvarade samma intervall 
som växtplanktonprovet. Provet sållades genom ett 25 µm såll. Från botten och 
upp togs ett håvprov för att belägga eventuell förekomst av storvuxna arter. 
Proverna konserverades med neutral Lugol’s lösning. 

 

Tabell 1. Sjöarna i undersökningen 2015 i Stockholms län. Vattenkoordinater anges i RT90.  

 

Sjönamn
Vattenkoordinater 

(x)
Vattenkoordinater

(y)
Analystyp

Garnsviken 660018 163987 Växt- och djurplankton

Kyrksjön 654491 160230 Växtplankton

Långsjön (Mölnbo) 654804 159298 Växtplankton

Länna Kyrksjö 662114 166021 Växtplankton

Malmsjön 656895 159871 Växtplankton

Mälaren-Garnsviken 661499 160931 Växtplankton

Norrviken 659728 161988 Växt- och djurplankton

Orlången 656833 162888 Växt- och djurplankton

Sörsjön 654171 160104 Växtplankton

Turingen 656875 159257 Växt- och djurplankton

Viren (Penningbyån) 661966 164781 Växtplankton

Västra Styran 654145 161816 Växtplankton
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Analys 

Artbestämning, räkning och mätning av växtplankton utfördes av 
Ina Bloch, Åsa Garberg och Ingrid Hårding på Medins Havs- och 
vattenkonsulter AB, och gjordes med hjälp av ett omvänt faskon-
trastmikroskop enligt så kallad Utermöhl-teknik (Utermöhl 
1958). Beräkning av individtätheter och biovolymer gjordes en-
ligt SS-EN 15204: 2006 och Naturvårdsverkets handledning för 
miljöövervakning (Naturvårdsverket 2010). Vid analysen skatta-
des dessutom frekvensen av arter i det sedimenterade provet ef-
ter en femgradig skala för beräkning av Hörnströms trofiindex 
(Hörnström 1979, 1981, Naturvårdsverket 1986).  

Analysen av djurplanktonproven gjordes också med hjälp av ett 
omvänt mikroskop och utfördes av Ingrid Hårding på Medins 
Havs- och vattenkonsulter AB. Biomassan av de olika djurplank-
tonarterna beräknades på gängse sätt med hjälp av litteraturvär-
den på fasta individvolymer (Aasa 1970, Marelius 1972), förutom 
för copepoderna vars biomassa bestämdes efter storleksmätning 
av upp till 25 individer per taxa i provet. Adulta individer från 
släktet Daphnia mättes från ögat till spinans fäste. Analysens ge-
nomförande överensstämmer med Naturvårdsverkets handled-
ning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2003). 

 

Utvärdering 

Utvärderingen följer Naturvårdsverkets handbok (Naturvårdsverket 2007) och 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten 
2013). 

Statusklassning enligt bedömningsgrunderna 

En utförlig beskrivning av bedömningsgrunderna finns tillgänglig i rapport-
form (Naturvårdsverket 2007 och Havs- och vattenmyndigheten 2013) på 
Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Där redovisas klassgränserna för de 
ingående parametrarna från de olika sjötyperna och där beskrivs i detalj förfa-
randet vid beräkning av TPI och sammanvägd näringsstatus. I rapporten har 
klassgränserna som anges i de senaste bedömningsgrunderna, Havs- och vat-
tenmyndighetens föreskrifter från 2013, använts. För totalbiomassa har gräns-
värdena skärpts, jämfört med tidigare bedömningsgrund från 2007. I bilagan 
redovisas en jämförelse av statusbedömningen enligt Naturvårdsverkets be-
dömningsgrund från 2007 jämfört med Havs- och vattenmyndighetens före-
skrift från 2013 för de ingående sjöarna.  

För klassificering av sjöar med hjälp av växtplankton enligt bedömningsgrun-
derna har Sverige delats in i tre ekoregioner: 1) fjällen ovan trädgränsen, 2) 
Norrland och 3) södra Sverige. Vidare har Norrlands och södra Sveriges sjöar 
delats in i klara respektive humösa sjöar.  

 

Analysinsatsen har följt 
den gällande svenska 
standarden (SS-EN 
15204: 2006) och hand-
ledning (Naturvårdsver-
ket 2010). 

Det innebär bl.a. att ca 
100 individer/enheter räk-
nades av den vanligaste 
arten på två diagonaler i 
räknekammaren (vid 400 
ggr förstoring) eller i hela 
kammaren (vid 100 ggr 
förstorning) samtidigt 
som alla mindre vanliga 
arter man såg artbestäm-
des och räknades.  

För biomassebestäm-
ningen togs storleksmått 
på 10 individer av de 
vanligaste arterna (> 75 
räknade enheter), fem in-
divider på andra vanliga 
arter (25-75 räknade en-
heter), och en individ på 
ovanliga arter (< 25 räk-
nade enheter). 
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Klassificering	av	näringsstatus	

För att klassificera näringsstatus enligt bedömningsgrunderna används tre pa-
rametrar: 

• Totalbiomassan av växtplankton 
• Andelen cyanobakterier (blågrönalger) av totalbiomassan 
• Trofiskt planktonindex (TPI) 

De tre parametrarnas värden ligger sedan till grund för beräkningen av den 
sammanvägda näringsstatusen. 

Ovanstående tre parametrar redovisas var och en för sig som värden, ekologisk 
kvalitetskvot och statusklass i den femgradiga klassningsskalan: hög, god, 
måttlig, otillfredsställande, dålig. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) bestäms 
av relationen mellan det uppmätta värdet och ett referensvärde som är unikt 
för den aktuella sjötypen.  

I sjöar som domineras av arten Gonyostomum semen kan totalbiomassan ofta 
vara stor utan att det motsvarar näringsbelastningen. I bedömningsgrunderna 
(Naturvårdsverket 2007) rekommenderas det att Gonyostomum-sjöar klassifi-
ceras enbart med hjälp av TPI eller genom en sammanvägning av TPI och andel 
cyanobakterier. Gonyostomum påträffades endast i liten mängd i några av 
undersökningens sjöar. 

 

 

Surhetsklassning	

För bedömning av surhet används en parameter: 

•  Artantal (antal taxa) av växtplankton 

Parametern kan inte skilja ut naturligt sura sjöar, från sjöar som är försurade 
av mänsklig aktivitet. Surhetsklassning med hjälp av växtplankton bör dessu-
tom endast utföras vid misstanke om surhet/försurning eftersom artantal är en 
svårtolkad parameter som är starkt beroende av analysansträngning. Sjöarna i 
denna undersökning ligger i en region med viss antropogen belastning eller na-
turligt surt vatten och det är därför befogat att göra en surhetsklassning av re-
sultaten från växtplanktonundersökningen. 

 

TPI-värdet beräknas med hjälp av biomassan av indikatorarter.  

Det finns oligotrofiindikerande arter (som indikerar näringsfattigdom) och eutrofiindike-
rande arter (som indikerar näringsrikedom). Dessa arter har fått ett värde på en skala 
från -3 (bästa oligotrofiindikatorerna) till +3 (bästa eutrofiindikatorerna).  

Ett växtplanktonprovs TPI-värde kan således i teorin variera mellan -3 och 3. Ju större 
biomassa av näringskrävande indikatorarter som finns i provet desto högre blir TPI-vär-
det.  
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Statusklassning enligt expertbedömning 

De tre parametrarna som ingår i bedömningsgrunderna har olika kvaliteter. 
Andelen och mängden cyanobakterier kan variera mycket beroende på hur väd-
ret varit tiden innan provtagningen, men om mängd cyanobakterier är stor vi-
sar det tydligt att en sjö har problem kopplade till näringspåverkan. Totalbio-
massan och det trofiska plankton indexet (TPI) är mer stabila parametrar, men 
även totalbiomassan kan variera i vissa sjöar. Det är därför bra att ha resultat 
från flera provtagningar när man bedömer status.  

I Medins expertbedömning beaktas även parametrar som varit viktiga i växt-
planktonundersökningar innan vattendirektivet började tillämpas. Vid bedöm-
ningen av näringsstatus beaktas, förutom de nya bedömningsgrundernas tre 
parametrar, särskilt: 

• Förekomst av cyanobakterier, t.ex. toxiska släkten (NV 1999) 
• Biomassan av Gonystomum semen (NV 1999) 
• Hörnströms trofiindex (Hörnström 1979) 
• Förekomst av indikatorarter enligt OEI-systemet 

Hörnströms trofiindex kan i teorin variera mellan 11 och 100. Ju högre värdet 
är desto vanligare är näringskrävande växtplanktonarter i provet.  

OEI-systemets indikatorer (Oligotrofiindikatorer, Eutrofiindikatorer, Indiffe-
renta) har sitt ursprung i en definiering av indikatorarter som gjorts vid Limno-
logiska institutionen, Lunds universitet. Definieringen av indikatorarter enligt 
Naturvårdsverkets TPI-system, Hörnströms metod och OEI-systemet avviker 
ibland från varandra och avspeglar i viss mån olika experters åsikter. 

Även andra parametrar i de gamla bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 
1999) beaktas, liksom speciella iakttagelser i provet, t.ex. av partiklar, bentiska 
alger och vissa djurplankton.  

De parametrar som ingår i bedömningsgrunderna från 2007 och äldre bedöm-
ningsgrunder beskrivs mer utförligt i Hårding m.fl. (2011). 

För djurplankton saknas bedömningsgrunder så proven utvärderades endast 
genom en expertbedömning. Resultaten bedömdes genom jämförelser med re-
sultat från andra sjöar samt litteraturstudier. Parametrar som beaktades var 
bland annat indikatorarter, artsammansättning, tätheten av hjuldjur och stor-
leksfördelning av hinn- och hoppkräftor. 
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Växtplanktonresultat 

Tolv sjöar undersöktes på uppdrag av Stockholms län (Figur 1). I Bilagan finns 
ett resultatblad för varje sjö med kommentar till resultaten samt artlistor och 
lokalbeskrivningar.  

 

Klassificering av näringsstatus 

Enligt bedömningsgrunderna (Havs-och vattenmyndigheten 2013) fick fem 
sjöar god status, fyra sjöar måttlig status och tre sjöar fick otillfredsställande 
status. I expertbedömningen sänktes näringsstatusen från god till måttlig sta-
tus för två av sjöarna, och från måttlig till otillfredsställande status för tre av 
sjöarna (Tabell 2). En sjös näringsstatus höjdes i expertbedömningen, från 
måttlig till god.  

Några av sjöarna hade färgtal under 30 mg Pt/l och klassades därför som klara 
(Tabell 2). Klara sjöar har andra referensvärden än humösa och de förväntas ha 
en mindre biomassa av växtplankton, mindre andel cyanobakterier samt färre 
näringsgynnade arter. De klara sjöarna bedöms alltså något hårdare än de hu-
mösa. Sjöarna klassades som klara respektive humösa utifrån absorbansvärden 
från ett medianvärde från tidigare år (2009-2014).  

 

Tabell 2. Numerisk värde, sammanvägd näringsstatus enligt bedömningsgrunderna och ex-
pertbedömningens statusklassning för de undersökta sjöarna, sorterat efter numeriskt värde. 
Klara sjöar har markerats med (*). Numeriskt värde kan vara som minst 0 och som mest 5, 
0-1 motsvarar dålig status, 1-2 otillfredsställande status, 2-3 måttlig status, 3-4 god status 
och 4-5 hög status. 

 

Sörsjön 3,67 God God

Malmsjön 3,56 God God

Turingen 3,19 God God

Garnsviken 3,09 God Måttlig

Länna Kyrksjö 3,05 God Måttlig

Långsjön (Mölnbo) (*) 2,62 Måttlig God

Västra Styran (*) 2,51 Måttlig Otillfr.

Norrviken (*) 2,45 Måttlig Otillfr.

Mälaren-Garnsviken 2,27 Måttlig Otillfr.

Viren (Penningbyån) 1,87 Otillfr. Otillfr.

Kyrksjön (*) 1,43 Otillfr. Otillfr.

Orlången (*) 1,38 Otillfr. Otillfr.

Sjönamn
Numeriskt värde för 
sammanvägd status

HVMFS (2013)
Expert- 

bedömning
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Figur 1. Karta över sjöar där växtplanktonprovtagning utfördes på uppdrag av Stockholms 
län 2015.  

 

Sjöar med god eller hög status 

Långsjön (Mölnbo), Malmsjön och Sörsjön hade liten eller mycket liten bio-
massa (exklusive biomassan av Gonyostomum i Malmsjön) (Figur 2). Ingen av 
dem hade någon större mängd cyanobakterier, men det förekom näringsgyn-
nade arter i sjöarna, mest i Långsjön (Mölnbo). Alla tre sjöarna fick god status i 
expertbedömningen men enligt bedömningsgrunderna fick Långsjön (Mölnbo) 
måttlig status på grund av att cyanobakterierna utgjorde en så stor andel av bi-
omassan (45%). Mängden cyanobakterier var dock mycket liten (0,22 mg/l) 
och har även tidigare år varit mycket liten. 

Även Turingen fick god status enligt bedömningsgrunderna och i expertbedöm-
ningen. Sjön bedömdes dock vara på gränsen till måttlig status. Biomassan i 
sjön är något förhöjd och de näringsgynnade arterna är många, men cyanobak-
terier har inte utgjort något problem i sjön enligt de provtagningarna som 
gjorts. 
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Sjöar med måttlig status 

Länna Kyrksjö och Garnsviken fick god näringsstatus enligt bedömningsgrun-
derna men deras status sänktes till måttlig i expertbedömningen. Deras total-
biomassa var stor och båda har någon gång haft blomning av cyanobakterier. 
Deras numeriska värden (3,05 respektive 3,09), som bestämmer klassningen 
enligt bedömningsgrunderna, var också mycket nära gränsen till måttlig status 
(2,99).   

Sjöar med otillfredsställande status 

Kyrksjön, Orlången och Viren (Penningbyån) hade mycket stora biomassor av 
växtplankton och en stor mängd cyanobakterier.  De fick otillfredsställande sta-
tus både enligt bedömningsgrunderna och i expertbedömningen. När biomas-
san av cyanobakterier är så stor som i dessa sjöar bör försiktlighet iakttas när 
man vistas vid vattnet med djur eller barn.  

Mälaren-Garnsviken hade mindre biomassa 2015 än 2014 och fick måttlig sta-
tus enligt bedömningsgrunden, men statusen sänktes i expertbedömningen till 
otillfredsställande. Sjön liknar de tre andra sjöarna som fick otillfredsställande 
status och förra året var biomassan större och dominerades av cyanobakterier. 

Både Västra Styran och Norrviken dominerades av pansarflagellaten Ceratium 
(bild på framsidan), ett storvuxet släkte som framförallt förekommer i närings-
rika vatten. Deras stora form med de långa utskotten gör den svårhanterlig som 
byte och arten kan därför gynnas i sjöar där betningstrycket från djurplankton 
är stort. Dess dominans i Norrviken kan också bero på förekomsten av vandrar-
mussla i sjön. Båda sjöarna fick måttlig status enligt bedömningsgrunderna. 
Statusen sänktes dock till otillfredsställande i expertbedömningen på grund av 
den stora biomassan och för att det vid något tidigare år uppmätts stor mängd 
av cyanobakterier i sjöarna.  

 

Figur 2. Totalbiomassa av växtplankton och biomassans taxonomiska sammansättning i sjö-
arna undersökta på uppdrag av länsstyrelsen i Stockholms län 2015. 
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Figur 3. Cyanobakterier från Viren (Penningbyån) juli 2015. 

 

 

Klassificering av surhet 

Artrikedomen varierade från 41 taxa i Västra Styran till 64 taxa i Orlången. Ge-
nerellt var artantalet högt, med ett medelvärde på 51 taxa. De flesta sjöar be-
dömdes som nära neutrala, både enligt bedömningsgrunden och i expertbe-
dömningen. Västra Styran blev dock sur enligt bedömningsgrunderna, men be-
dömdes som nära neutral i expertbedömningen. Det något låga artantalet i sjön 
tros istället bero på blomningen av vissa arter. 

 

Gonyostomum-sjöar 

Gonyostomum semen påträffades i två av sjöarna, Malmsjön och Turingen. En-
ligt de gamla bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 1999) var dess bio-
massa liten i Malmsjön och mycket liten i Turingen. Arten kan bland annat or-
saka hudirritationer för personer som badar i en sjö med arten. Den kan even-
tuellt ha orsakat besvär i Malmsjön. 

Nålflagellaten Gonyostomum semen är en vanligt förekommande encellig alg som 
påträffas i sjöar världen över. Algcellen innehåller slembehållare som exploderar om 
cellen utsätts för värme eller beröring. 
 
Arten trivs bäst i humösa sjöar och har spridit sig samt ökat i mängd i Sverige under de 
senaste decennierna. Mängden av arten i vattenmassan kan variera eftersom den kan 
migrera vertikalt under dygnet. 
 
När koncentrationerna överstiger ca 0,1mg/l kan badande känna obehag och klåda på 
huden. Slemmet kan även sätta igen filter i vattenverk. 
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Djurplanktonresultat 

Näringstillstånd 

I fyra av sjöarna togs djurplanktonprov (Tabell 1). Djurplanktonsamhället i tre 
av dessa sjöar visade tydliga tecken på näringspåverkan, främst Orlången och 
Garnsviken, men även Norrviken. De hade mycket hög, hög respektive måttligt 
hög täthet av hjuldjur vilka förekommer mer rikligt i mer näringsrika sjöar. 
Sjöarna hade även en artsammansättning som är typisk för näringsrika sjöar. 
Till exempel var hinnkräftan Chydorus sphaericus, som ofta förekommer till-
sammans med cyanobakterier, mycket rikligt förekommande i Orlången och 
vanlig i Garnsviken. Den förekom även i Norrviken, men i mindre mängd.  

Turingen hade den lägsta tätheten hjuldjur, färre individer av de näringsgyn-
nade arterna samt ett högre artantal. Den bedöms därför vara mindre närings-
påverkad. Biomassan av hjuldjur i Turingen blir missvisande hög på grund av 
årets rikliga förekomst av Asplanchna. Arten är rovlevande, främst på andra 
hjuldjur men den kan också äta små hinnkräftor samt stora växtplankton. Ar-
ten har ett stort gelehölje, och kan ibland massförekomma. 

 

 

Figur 4. Täthet och biomassa av djurplankton i de fyra sjöarnas ytvatten (0-4 m), uppdelat 
på grupper. 

 

Predationstryck 

Dominerande Daphnia-art i alla sjöarna var den relativt lilla arten Daphnia 
cucullata. Troligen är fiskens predationstryck på djurplanktonen betydande i 
alla fyra sjöar eftersom denna småvuxna art dominerade. Daphnia cucullata 
kan samexistera bättre med fisk än de större Daphnia-arterna som t.ex. 
Daphnia galeata som endast påträffades i fåtal i Turingen och Orlången.  

Den högsta tätheten av Daphnia cucullata (Figur 5) fanns i Norrviken och de 
vuxna honorna av arten var också något större där än i Orlången och Turingen, 
så möjligen är predationstrycket från fisk något mindre i Norrviken. Norrviken 
har även en utbredd makrofytvegetation, vilken kan fungera som refug mot 
fiskpredation för större arter av hinnkräftor i litoralzonen. Förekomsten av 
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evertebrata predatorer (ryggradslösa rovdjur) kan också gynna förekomst av 
större individer. I Garnsviken förekom Daphnia cuccullata och andra hinnkräf-
tor endast i mycket liten mängd. 

Tätheten av evertebrata predatorer förekom i alla sjöarna men i låga tätheter. 
Flest individer av Leptodora kindtii, som är en rovlevande hinnkräfta, påträffa-
des i Orlången. Chaoborus flavicans förekom mest i håvprovet från Garnsvi-
ken. Dessa arter är troligen underrepresenterade i proverna på grund av att de 
gömmer sig vid botten dagtid och därför inte kommer med i vattenproven, trots 
att de djupa håvproven togs nära botten. 

 

Vandrarmusslan 

I Norrviken förekom rikligt med larver från vandrarmusslan, Dreissena poly-
morpha. Även i Garnsviken påträffades enstaka larver av Dreissena, men i 
lägre täthet än i Norrviken. 

Arten är en invasiv art som funnits i Mälaren sedan mitten av 1920-talet. Den 
är en mycket effektiv filtrerare med snabb populationstillväxt, vilket kan ge 
både positiva och negativa effekter. Bland annat kan andra musselarter bli 
överväxta och utkonkurrerade när Dreissena bildar en stor population i en sjö 
men en positiv effekt är att de kan ge ett klarare vatten.  

I Norrviken verkar det som om förekomsten av vandrarmusslan har påverkat 
artsammansättningen bland både växt- och djurplankton. Bland växtplankto-
nen dominerade en relativt stor och kraftig art, Ceratium, som undgår filtre-
ring av musslan lättare än andra arter. Bland djurplanktonen var calanoida co-
pepoder vanligare än förväntat med tanke på sjöns näringstillstånd. De kan ha 
gynnats av det mer klara vattnet (Figur 4).  

 

 

 
Figur 5. Daphnia cucculata från Norrviken, juli 2015.  
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Näringshalt och näringsstatus 

Det fanns ett samband mellan näringsstatusen enligt bedömningsgrunderna 
(uttryckt som numeriskt värde), och sjöarnas näringsämneshalter (Figur 6 och 
Tabell 3). Sjöar med bättre status, det vill säga högt numeriskt värde, hade ge-
nerellt sett lägre halt fosfor och kväve än sjöar med sämre status.  

Alla sjöar med totalfosforvärden över 25 μg/l riskerar att uppvisa symtom på 
övergödning enligt bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 2007). Vilket 
stämde med sjöarna i denna undersökning. Tre av de fyra sjöar som fick god 
status enligt expertbedömningen (gröna prickar i Figur 6) hade under 25 μg 
totalfosfor per liter. Sjöarna som hade runt 30 μg/l låg ofta på gränsen mellan 
god och måttlig status och uppvisade mer eller mindre tydliga tecken på nä-
ringspåverkan. De sjöar som fick otillfredsställande status hade totalfosforvär-
den på ca 50 μg/l eller högre.  

        

Figur 6. Den sammanvägda näringsstatusens numeriska värde i relation till totalfosfor- och 
totalkvävehalter i sjöarnas ytvatten (augusti 2015). 0-1 motsvarar dålig status, 1-2 otillfreds-
ställande status, 2-3 måttlig status, 3-4 god status och 4-5 hög status.  

 

Tabell 3. Vattenkemi och numeriskt värde för sjöarna i undersökningen. Vattenkemiska data 
har erhållits från Stockholms Länsstyrelse. 
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Färgtal
Median aug
 2009-2014

Klorofyll a 
(µg/l) 

aug 2015

Numeriskt 
värde 

aug 2015

Garnsviken 32,5 862 54,50 9,4 3,09

Kyrksjön 86,7 865 27,75 30,0 1,43

Långsjön (Mölnbo) 13,0 416 19,00 4,6 2,62

Länna Kyrksjö 38,3 769 48,75 24,0 3,05

Malmsjön 9,4 365 44,65 4,4 3,56

Mälaren-Garnsviken - - 47,75 - 2,27

Norrviken 48,0 722 19,50 9,0 2,45

Orlången 54,6 740 24,25 32,0 1,38

Sörsjön 35,0 759 37,00 9,5 3,67

Turingen 17,6 472 31,25 4,8 3,19

Viren (Penningbyån) 62,0 1200 43,50 27,0 1,87

Västra Styran - - 18,00 - 2,51



 

15 

Sammanfattning 

I drygt hälften av de undersökta sjöarna var biomassorna förhöjda. Mängden 
cyanobakterier var mindre vid 2015 års provtagning än 2014. Av de 12 under-
sökta sjöarna uppnådde fem sjöar god sammanvägd näringsstatus enligt be-
dömningsgrunden. Övriga sjöar fick måttlig eller otillfredsställande status. I ex-
pertbedömningen sänktes statusen för fem sjöar, och för en sjö höjdes statusen. 
Bland annat har tidigare undersökningars resultat och kunskap om hur de olika 
delparametrarna fungerar använts för att göra en bra expertbedömning. 
 
Till stor del överensstämmer resultaten med sjöarnas näringsämneshalter. 
Sjöar med högre halt totalfosfor och totalkväve hade i genomsnitt sämre status 
än sjöar med lägre halter. De sjöar som hade totalfosforhalter runt 30 μg/l vi-
sade tecken på problem kopplade till ett näringsrikt tillstånd.  
 
Gonyostomum semen påträffades i 2 av sjöarna. Dess biomassa var mycket li-
ten till liten, och har troligen inte orsakat några större obehag för personer som 
badat i sjöarna, möjligen i Malmsjön. Ingen sjö i undersökningen hade ett växt-
planktonsamhälle som är märkbart surhetspåverkat, vilket kan visa sig i ex-
tremt låga artantal. 
 
Djurplanktonresultaten visade också på näringsrika förhållanden i tre av de 
fyra sjöarna. Eftersom den Daphnia-art som dominerade, Daphnia cucullata, 
är en relativt småvuxen art tyder det på att betningstrycket från planktonä-
tande fisk troligen är högt i sjöarna. Larver från vandrarmusslan, Dreissena po-
lymorpha, förekom mycket rikligt i provet från Norrviken och i något lägre tät-
heter i provet från Garnsviken
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Bilaga 

Resultatsidor - växtplankton 

 

FÖRKLARING TILL RESULTATSIDORNA 
 
Havs och vattenmyndighetens föreskrifter 2013, (HVMFS 2013:19). För att klassificera näringsstatus används de tre 
basparametrarna 1) totalbiomassa av växtplankton, 2) andelen cyanobakterier (blågrönalger) av totalbiomassan, samt 
3) trofiskt planktonindex (TPI). Med hjälp av dessa parametrar beräknas ett värde på sammanvägd näringsstatus. För 
att klassificera försurning/surhet använder bedömningsgrunderna endast parametern artantal. 

TPI (trofiskt planktonindex). Beräknas med hjälp av 1) biomassan av de eventuella indikatorarter som finns i provet 
och 2) indikatortalet hos dessa indikatorer. TPI kan teoretiskt variera mellan -3 (mest oligotrofa växtplanktonsamhällena) 
till +3 (mest eutrofa växtplanktonsamhällena). 

Indikatortal. Indikatortal för växtplanktonart som definieras i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och 
vattenmyndigheten 2013), för ca 35 oligtrofi- och ca 60 eutrofiindikatorer. Indikatortalet varierar från -3 (de bästa 
oligotrofiindikatorerna) till +3 (de bästa eutrofiindikatorerna).  

Ekologisk kvalitetskvot (EK). Bestäms av relationen mellan det uppmätta värdet av en basparameter och ett 
referensvärde som är unikt för den aktuella sjötypen och som redovisas i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(Havs- och vattenmyndigheten 2013). Varierar mellan 0 (sämst) och 1 (bäst). 

Hörnströms trofiindex. Index enligt Hörnström (1979, 1981) och BIN PR 163 (Naturvårdsverket 1986) som beräknas 
med hjälp av olika indikatorarters frekvens i provet (på en skala 1-5) och deras indikatorvärde (på en skala 11 – 100). 
Trofiindex kan teoretiskt variera mellan 11 (mest näringsfattig sjöarna) och 100 (mest näringsrika sjöarna).  

Expertbedömning. Vid expertbedömningen av näringsstatus tar vi hänsyn till bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 
2007 och Hav- och vattenmyndigheten 2013), andra kriterier som kan vara relevanta (t ex Hörnströms trofiindex, mängd 
Gonyostomum, förekomst av indikatorarter enligt andra bedömningssystem, antal taxa av potentiellt toxiska 
cyanobakterier) samt annan erfarenhet, t.ex. från det aktuella vattnet/avrinningsområdet. 

Bakgrundsdata till tidsserierna har erhållits från tidigare rapporter (Hårding 2015, Bloch 2014, Hårding 2013 och 
Svensson 2012) och länsstyrelsen. 
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Resultatsidor - djurplankton 
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Artlistor - växtplankton 

 
FÖRKLARING TILL ARTLISTORNA 
 
Det. = determinator, den person som genomförde artbestämningen och analysen av provet. 
 
I = indikatortal hos växtplanktonart enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyndigheten 
2013). Varierar från -3 (starkaste oligotrofiindikatorerna) till 3 (starkaste eutrofiindikatorerna) 
 
EG = Ekologisk grupp. Äldre klassificeringssystem av indikatorarter med ursprung hos planktonekologer på 
Limnologiska institutionen, Lunds universitet. 

O  = taxa som vanligtvis påträffas i oligotrofa (näringsfattiga) miljöer 
E  = taxa som vanligtvis påträffas i eutrofa (näringsrika) miljöer 
I  = taxa som är indifferenta, dvs. har en bred ekologisk tolerans 
 
Frekvens = uppskattad frekvens av arten i en skala från 1 - 5 där 5 är det högsta. Används dessutom vid beräkning av 
trofiindex enligt Hörnström (1979) 
 
Längd. För vissa trådformiga arter anges trådlängden per liter provvatten (µm l-1). 
 
Antal celler. För arter som inte växer i trådar anges antalet celler per liter provvatten (i något enstaka fall anges 
kolonier per liter). 
 
Biomassa. Anges i enheten mg l-1 (1 mg l-1 motsvarar en biovolym på 1 mm3 l-1). 
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Artlistor - djurplankton 
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Fältprotokoll 

 

 

Garnsviken

Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm

Sjö/vattendrag: Garnsviken Kommun: Vallentuna-Österåker
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE660189-163937

Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 660018 / 163987

Huvudflodområde: 60 Äkersström Lokalkoordinater: 6601993 / 684589 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman

Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB

Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 9 Ytvattentemperatur (°C): 19

Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): ja

Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): 5

Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2

Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej

Väderlek: uppehåll, vindstilla, sol

Växtplankton
Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol

Maskstorlek (µm): 25 Djupintervall (m): 0-4

Kvantitativ metod SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1

Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Djurplankton
Kvalitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”

Provflaska I Provflaska II
Håvdiameter (cm): - -
Maskstorlek (µm): 64 -
Djupintervall (m): 0-8,7 -
Konserveringsmetod: Neutral Lugol -

Kvantitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”
Typ av hämtare: Limnoshämtare Hämtarens storlek (l):
Maskstorlek (µm): 25 Antal profiler: 1
Konserveringsmetod: Neutral Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska a Provflaska b
Djupintervall (m): 0-4 -
Mängd filtrerat vatten (l): 11 -

Övrigt
dåligt syre vid sju meter <5%

2015-07-28

19:00

2,1



 

51 

 

 

Kyrksjön
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Kyrksjön Kommun: Södertälje
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE654429-160108
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 654491 / 160230
Huvudflodområde: Kustområde - SE62063 Lokalkoordinater: 6543796 / 647268 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 5 Ytvattentemperatur (°C): 18
Grumlighet: mycket grumligt Språngskikt (j/n): nej
Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -
Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 1
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: mulet

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-3

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-3 - - -

Övrigt
-

2015-07-28
09:00

Långsjön (Mölnbo)
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Långsjön (Mölnbo) Kommun: Södertälje
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE654293-159359
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 654804 / 159298
Huvudflodområde: 63 Trosaån Lokalkoordinater: 6542382 / 639414 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 13 Ytvattentemperatur (°C): 18
Grumlighet: klart Språngskikt (j/n): ja
Vattenfärg: klart Språngskiktets läge (m): 8
Trofinivå: mesotrof Siktdjup m vattenkik. (m): 4
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: -

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-6

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-6 - - -

Övrigt
Flyttade punkten något pga att vi var tvungna att ta gummibåten.

2015-07-30
19:00
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Länna Kyrksjö
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Länna Kyrksjö Kommun: Norrtälje
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE662118-165862
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 662114 / 166021
Huvudflodområde: Kustområde Lokalkoordinater: 6621305 / 702703 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 6 Ytvattentemperatur (°C): 18
Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): nej
Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -
Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2
Märkning av lokal: mitt i större viken Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: stilla, molnigt

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-4

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Övrigt
Punkten flyttad till den större bassängen på grund av bättre tillgänglighet.

2015-07-29
12:00

Malmsjön
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Malmsjön Kommun: Södertälje
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE206281-501994
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 656895 / 159871
Huvudflodområde: 61 Norrström Lokalkoordinater: 6568487 / 644567 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 7 Ytvattentemperatur (°C): 18
Grumlighet: klart Språngskikt (j/n): nej
Vattenfärg: klart Språngskiktets läge (m): -
Trofinivå: mesotrof Siktdjup m vattenkik. (m): 3
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: sol, svag vind

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-4

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 5
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Övrigt
-

2015-07-30
09:30
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Mälaren-Garnsviken
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Mälaren-Garnsviken Kommun: Sigtuna
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE661484-160958
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 661499 / 160931
Huvudflodområde: 61 Norrström Lokalkoordinater: 6614431 / 654922 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 4 Ytvattentemperatur (°C): 19
Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): nej
Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -
Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 1
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: regn, stilla

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-2

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-2 - - -

Övrigt
-

2015-07-29
16:30
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Norrviken

Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm

Sjö/vattendrag: Norrviken Kommun: Sollentuna, Upplands-Väsby
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE659512-162070

Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 659728 / 161988

Huvudflodområde: 61 Norrström Lokalkoordinater: 6596136 / 665859 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman

Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB

Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 7 Ytvattentemperatur (°C): 19

Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): nej

Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -

Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2

Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej

Väderlek: uppehåll

Växtplankton
Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol

Maskstorlek (µm): 25 Djupintervall (m): 0-4

Kvantitativ metod SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1

Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Djurplankton
Kvalitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”

Provflaska I Provflaska II
Håvdiameter (cm): - -
Maskstorlek (µm): 64 -
Djupintervall (m): 0-6,5 -
Konserveringsmetod: Neutral Lugol -

Kvantitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”
Typ av hämtare: Limnoshämtare Hämtarens storlek (l):
Maskstorlek (µm): 25 Antal profiler: 1
Konserveringsmetod: Neutral Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska a Provflaska b
Djupintervall (m): -
Mängd filtrerat vatten (l): -

Övrigt
Djurplankton togs på 0,5+1+2+3+4 m. Provpunkten flyttad något söderut på grund av tillgängligheten.

2015-07-29

14:30

10,5
0-4

2,1
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Orlången

Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm

Sjö/vattendrag: Orlången Kommun: Huddinge
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE656626-162801

Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 656833 / 162888

Huvudflodområde: 62 Tyresån Lokalkoordinater: 6566026 / 673718 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman

Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB

Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 6 Ytvattentemperatur (°C): 19

Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): nej

Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -

Trofinivå: mesotrof Siktdjup m vattenkik. (m): 1

Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej

Väderlek: soligt

Växtplankton
Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol

Maskstorlek (µm): 25 Djupintervall (m): 0-4

Kvantitativ metod SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1

Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Djurplankton
Kvalitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”

Provflaska I Provflaska II
Håvdiameter (cm): - -
Maskstorlek (µm): 64 -
Djupintervall (m): 0-6 -
Konserveringsmetod: Neutral Lugol -

Kvantitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”
Typ av hämtare: Limnoshämtare Hämtarens storlek (l):
Maskstorlek (µm): 25 Antal profiler: 1
Konserveringsmetod: Neutral Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska a Provflaska b
Djupintervall (m): 0-4 -
Mängd filtrerat vatten (l): 11 -

Övrigt
Djurplankton togs på 0,5+1+2+3+4 meters djup.

2015-07-28

17:00

2,1



 

56 

 

Sörsjön
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Sörsjön Kommun: Södertälje
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE205425-502792
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 654171 / 160104
Huvudflodområde: Kustområde Lokalkoordinater: 6541229 / 647102 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 7 Ytvattentemperatur (°C): 18
Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): ja
Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): 5
Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: halvklart

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-4

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 5
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Övrigt
-

2015-07-28
10:30
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Turingen

Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm

Sjö/vattendrag: Turingen Kommun: Nykvarn
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE656668-159332

Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 656875 / 159257

Huvudflodområde: 61 Norrström Lokalkoordinater: 6567064 / 639626 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman

Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB

Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 6 Ytvattentemperatur (°C): 19

Grumlighet: klart Språngskikt (j/n): nej

Vattenfärg: klart Språngskiktets läge (m): -

Trofinivå: mesotrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2

Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej

Väderlek: uppehåll, vindstilla

Växtplankton
Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol

Maskstorlek (µm): 25 Djupintervall (m): 0-4

Kvantitativ metod SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, växtplankton”

Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1

Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Djurplankton
Kvalitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”

Provflaska I Provflaska II
Håvdiameter (cm): - -
Maskstorlek (µm): 64 -
Djupintervall (m): 0-5,2 -
Konserveringsmetod: Neutral Lugol -

Kvantitativ metod SS-EN 15110:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning, djurplankton i sjöar”
Typ av hämtare: Limnoshämtare Hämtarens storlek (l):
Maskstorlek (µm): 25 Antal profiler: 1
Konserveringsmetod: Neutral Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej

Provflaska a Provflaska b
Djupintervall (m): 0-4 -
Mängd filtrerat vatten (l): 11 -

Övrigt
Djurplankton togs på 0,5+1+2+3+4 m.

2015-07-30

10:30

2,1
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Viren (Penningbyån)
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Viren (Penningbyån) Kommun: Norrtälje
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE661961-164710
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 661966 / 164781
Huvudflodområde: Kustområde Lokalkoordinater: 6619656 / 692360 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 3 Ytvattentemperatur (°C): 18
Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): nej
Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -
Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 1
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: mulet, stilla

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-2

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-2 - - -

Övrigt
-

2015-07-29
09:30

Västra Styran
Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm
Sjönamn: Västra Styran Kommun: Nynäshamn
Lokalnummer: - Stationens EU-id: SE654097-161742
Lokalnamn: - Vattenkoordinater: 654145 / 161816
Huvudflodområde: Kustområde Lokalkoordinater: 6540677 / 663650 (SWEREF99 TM)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Ingrid Hårding, Annika Liungman
Datum: Organisation: Medins Havs- och vattenkonsulter AB
Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter
Djup provplatsen (m): 6 Ytvattentemperatur (°C): 19
Grumlighet: grumligt Språngskikt (j/n): nej
Vattenfärg: färgat Språngskiktets läge (m): -
Trofinivå: eutrof Siktdjup m vattenkik. (m): 1
Märkning av lokal: - Vattenkemi (j/n): nej
Väderlek: sol, vind

Kvalitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Håvdiameter (cm): - Konserveringsmetod : Sur Lugol
Maskstorlek (µm): 25 Djupinterval (m): 0-4

Kvantitativ metod: SS-EN15204:2006 + NVVs ”Handledning för miljöövervakning”
Typ av hämtare: Rambergrör Antal profiler: 1
Konserveringsmetod : Sur Lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): nej
Provflaska: 1 2 3 4
Djupintervall (m): 0-4 - - -

Övrigt
-

2015-07-28
13:30
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Sammanfattande tabell 2015 

Medeldjup (m), maxdjup (m), klorofyll a (µg/l), Hörnströms trofiindex, totalbiomassa (mg/l), andel blågrönal-
ger, Trofiskt planktonindex, sammanvägd status (numeriskt värde) samt sammanvägd näringsstatus enligt 
Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013) för de undersökta sjöarna. Delparametrarna är 
färgade för att markera vilken status de indikerade. 

 

 

 

Jämförelse mellan bedömningsgrunderna från 2007 och 
2013 

Totalbiomassa (mg/l), status för totalbiomassa och sammanvägd näringsstatus enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (NV 2007) samt enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013) för de 
undersökta sjöarna 2015. 

 

Sjönamn
Medel
djup 
(m)

Max
djup 
(m)

Klorofyll a 
ug/l aug 

2015

Hörnströms 
trofiindex

Total-
biomassa  
(mg/liter)

Andel 
blågrön-
alger (%)

Trofiskt 
plankton-

index

Sammanvägd status 
(numeriskt värde)

Expertbedömning 
näringsstatus

Garnsviken 4,8 10 9,4 37,7 4,84 0,6 0,74 3,09 Måttlig

Kyrksjön 3,9 5,1 30,0 60,8 9,44 43,8 2,87 1,43 Otillfredsställande

Långsjön (Mölnbo) 10,6 26 4,6 41,9 0,50 44,7 2,27 2,62 God

Länna Kyrksjö 3,7 9,8 24,0 44,9 4,56 7,8 0,98 3,05 Måttlig

Malmsjön 4,4 6,6 4,4 30,8 1,64 10,2 -0,18 3,56 God

Mälaren-Garnsviken 2,1 3 - 48,3 6,83 14,0 2,44 2,27 Otillfredsställande

Norrviken 5,2 12,2 9,0 48,6 11,47 0,7 2,28 2,45 Otillfredsställande

Orlången 4,4 10,2 32,0 53,1 8,29 55,8 2,36 1,38 Otillfredsställande

Sörsjön 3,6 9 9,5 36,3 0,67 12,9 0,97 3,67 God

Turingen 5,2 15,2 4,8 39,5 1,70 2,2 1,92 3,19 God

Viren (Penningbyån) 2,2 5,3 27,0 51,3 9,16 29,1 2,50 1,87 Otillfredsställande

Västra Styran 3,9 6,8 - 39,0 8,25 1,5 1,98 2,51 Otillfredsställande

Sjönamn
Totalbiomassa  

(mg/liter)

Totalbiomassa 

Status enl. 

NV 2007

Totalbiomassa 

Status enl.

HVMFS 2013

Sammanvägd status

enl. NV 2007

Sammanvägd status

enl. HVMFS 2013

Garnsviken 4,84 Måttlig Otillfredsställande God God

Kyrksjön 9,44 Otillfredsställande Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande

Långsjön (Mölnbo) 0,50 Hög Hög Måttlig Måttlig

Länna Kyrksjö 4,56 Måttlig Otillfredsställande God God

Malmsjön 1,64 God Måttlig God God

Mälaren‐Garnsviken 6,83 Otillfredsställande Dålig Måttlig Måttlig

Norrviken 11,47 Dålig Dålig Måttlig Måttlig

Orlången 8,29 Otillfredsställande Dålig Otillfredsställande Otillfredsställande

Sörsjön 0,67 God God God God

Turingen 1,70 God Måttlig God God

Viren (Penningbyån) 9,16 Otillfredsställande Dålig Måttlig Otillfredsställande

Västra Styran 8,25 Otillfredsställande Dålig Måttlig Måttlig
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