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Syftet med att övervaka artsammansättningen av makrofyter (vattenväxter) 
är att beskriva tillstånd och utveckling i sjöar i enlighet med de krav som 
ställs inom vattenförvaltningen. Övervakningen följer framförallt effekter av 
övergödning, men även påverkan av reglering. Resultatet ger underlag till 
åtgärder och åtgärdsuppföljning men även underlag för att följa upp 
miljömålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och 
djurliv. Vissa vattenväxter indikerar höga naturvärden och flera vattenväxter 
finns med på rödlistan för hotade arter. Vattenväxter är även en av fyra 
biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar som används för att klassificera ekologisk 
status. 
Inom ramen för miljöövervakning inventerades tre reglerade sjöar i länet, 
Norrbysjön, Stråken och Lilla Rängen. Inventeringen av Norrbysjön och 
Stråken genomfördes av Calluna AB med hjälp av Länsstyrelsen och Lilla 
Rängen inventerades i Länsstyrelsens regi.   
 
 
Kenneth Winroth 
Vattenekolog 
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1 Uppdrag och metod 
Länsstyrelsen	Östergötland	har	gett	Calluna	i	uppdrag	att	inventera	makrofyter	(vattenväxter)	i	
de	två	reglerade	sjöarna	Norrbysjön	och	Stråken	vid	Borensberg.	Inventeringen	gjordes	enligt	
undersökningstypen	Makrofyter	i	sjöar	version	3,	2015-06-26	(Havs-	och	vattenmyndigheten	
2016).	Syftet	med	undersökningstypen	är	att	registrera	förekomst	av	makrofyter	och	övervaka	
växtsamhällen	i	sjöar.	Registrering	av	växtarter	ger	bland	annat	en	bild	av	sjöns	näringsstatus	då	
olika	arter	har	olika	miljökrav.	Hotbilder	kan	vara	artförändring	på	grund	av	näringsberikning,	
förändrat	siktdjup,	fysiska	ingrepp	inklusive	vattenståndsreglering	mm.	

Makrofyter	är	en	biologisk	kvalitetsfaktor	för	sjöar	enligt	Havs-	och	vattenmyndighetens	
föreskrifter	om	klassificering	och	miljökvalitetsnormer	avseende	ytvatten	(HVMFS	2013:19).	
Med	hjälp	av	resultaten	kan	ekologisk	status	bedömas	och	ge	ett	värdefullt	underlag	för	beslut	
om	lämpliga	åtgärder	för	att	uppnå	eller	bibehålla	god	ekologisk	status	för	den	aktuella	sjön.	
Inventeringen	utfördes	av	Håkan	Sandsten,	Calluna	och	Kenneth	Winroth,	Länsstyrelsen.	

2 Norrbysjön 
12	transekter	(bilaga	1)	inventerades	i	Norrbysjön	den	11,	12	och	23	augusti	2016.	35	arter	av	
flytblads-	och	undervattensväxter	påträffades	i	sjön,	vilket	är	mycket	artrikt,	enligt	de	gamla	
bedömningsgrunderna	(Naturvårdsverket	1999).	Av	de	påträffade	arterna	var	tre	arter	
rödlistade,	nämligen	bandnate	(Potamogeton	compressus	VU)	(figur	1),	uddnate	(Potamogeton	
friesii	NT)	(figur	2)	och	pilblad	(Sagittaria	sagittifolia	NT).	Ett	annat	intressant	fynd	var	klolånke	
(Callitriche	hamulata)	som	är	ovanlig	i	trakten.	Styvnate	(Potamogeton	rutilus	EN)	finns	i	
närheten	och	eftersöktes	men	kunde	inte	hittas	i	Norrbysjön.	Siktdjupet	i	sjön	var	större	än	4,9	
m	vilket	enligt	de	gamla	bedömningsgrunderna	var	stort.		

Den	maximala	djuputbredningen	av	undervattensväxter	i	sjön	var	5,4	m,	vilket	också	var	det	
största	djup	som	vi	kunde	hitta	i	sjön.	Det	var	matt/glansslinke	(Nitella	opaca/flexilis)	och	
vattenpest	(Elodea	canadensis)	som	växte	djupast,	tätt	följda	av	hornsärv	(Ceratophyllum	
demersum)	och	bandnate.	Dessa	fyra	arter	växte	anmärkningsvärt	djupt	och	tätt.	Hela	sjön	var	
täckt	av	en	tät	matta	av	dem	och	det	gick	nästan	inte	att	hitta	bart	sediment	på	djupt	vatten.	
Endast	tre	krattdrag	djupare	än	4	meter	saknade	växter	helt.	Bandnate	var	beståndsbildande	
över	stora	arealer	(Figur	1)	och	Norrbysjön	måste	vara	en	av	Sveriges	viktigaste	lokaler	för	
bevarande	av	den	sårbara	arten.	Den	täcker	huvuddelen	av	den	stora	sjön	och	var	den	näst	mest	
frekventa	arten	med	66	fynd.	Vattenpest	med	164	fynd	var	den	mest	frekventa	arten	i	
Norrbysjön	och	andra	arter	som	registrerades	mer	än	50	gånger	var	matt/glansslinke,	hornsärv	
samt	skörsträfse	(Chara	globularis).	Uddnate	påträffades	på	tidigare	kända	lokaler	och	även	på	
flera	nya	lokaler	(Figur	2),	men	den	förekom	aldrig	särskilt	talrikt.	

Enligt	de	nya	bedömningsgrunderna	(Naturvårdsverket	2007)	skulle	status	för	makrofyter	vara	
måttligt.	Om	den	beräknade	ekologiska	kvoten	för	makrofyter	är	<0,05	enheter	från	en	
klassgräns	ska	klassningen	kompletteras	med	en	expertbedömning.	För	Norrbysjön	var	den	
ekologiska	kvoten	för	makrofyter	0,709,	vilket	ligger	långt	från	klassgränserna	till	sämre	(≥0,57)	
och	bättre	status	(<0,84),	så	ingen	expertbedömning	ska	göras	(tabell	1).	

En	sjö	som	har	35	arter	av	flytblads-	och	undervattensväxter	i	täta	variationsrika	bestånd	på	
hela	sjöns	yta	och	med	så	rik	förekomst	av	rödlistade	arter	ska	inte	åtgärdas	för	att	förbättra	
status	för	makrofyter.	Om	man	därför	ändå	skulle	göra	en	expertbedömning	så	finns	det	både	
arter	som	motsäger	och	som	motiverar	bättre	status	än	måttlig.	Om	den	ekologiska	kvoten	vore	
nära	en	klassgräns	skulle	det	finnas	tre	arter	som	motiverar	måttlig	eller	sämre	status	och	det	är	
uddnate,	vattenaloe	(Stratiotes	aloides)	och	stor	andmat	(Spirodela	polyrrhiza).	Ytterligare	fem	
arter	motsäger	hög	(men	inte	god)	status	och	det	är	borststräfse	(Chara	aspera),	dyblad	
(Hydrocharis	morsus-ranae),	korsandmat	(Lemna	trisulca),	axslinga	(Myriophyllum	spicatum)	och	
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hårsärv	(Zannichellia	palustris).	Å	andra	sidan	finns	en	art	som	motsäger	måttlig	eller	sämre	
status	och	det	är	klolånke,	samt	tre	arter	som	motiverar	hög	status	och	det	är	styvt	braxengräs	
(Isoetes	lacustris),	notblomster	(Lobelia	dortmanna)	och	sylört	(Subularia	aquatica).		

Sammantaget	bedöms	sjöns	växtsamhälle	ha	god	status	eftersom	sjön	är	en	mycket	fin	
representant	för	klara	näringsrika	sjöar	med	vidsträckta	undervattensängar.	Denna	typ	av	sjöar	
passar	varken	in	i	de	gamla	eller	de	nya	bedömningsgrunderna,	men	att	ge	den	en	måttlig	status	
och	kräva	åtgärder	för	förändring	skulle	vara	kontraproduktivt.		

Resultaten	är	rapporterade	till	Artportalen	och	datavärd	på	Institutionen	för	vatten	och	miljö,	
Sverigens	Lantbruksuniversitet.	

Tabell 1. Resultat för bedömning av status för makrofyter i Norrbysjön och Stråken.  

 Norrbysjön Stråken 

Antal bedömningsarter 35 12 

Summa indikatorvärde * viktfaktor 170,0 82,4 

Summa viktfaktor 28,1 10,1 
Trofiindex 6,157 8,158 

Ekologisk kvot, EK 0,709 0,985 
	

	
Figur 1. Bandnate förekom i hela sjön och var särskilt talrik på djupt vatten (>2 m). Karta från Artportalen. 
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Figur 2. Uddnate förekom från 1,0-3,6 m djup i hela sjön men var inte särskilt talrik. Karta från Artportalen. 

3 Stråken 
14	transekter	(bilaga	2)	inventerades	i	Stråken	den	23	augusti	2016.	12	arter	av	flytblads-	och	
undervattensväxter	påträffades	i	sjön,	vilket	är	ganska	artrikt	enligt	de	gamla	
bedömningsgrunderna	(Naturvårdsverket	1999).	Av	de	påträffade	arterna	var	en	art	rödlistad,	
nämligen	rödlånke	(Lythrum	portula	NT).	Den	växte	på	torrlagda	stränder	på	tre	transekter.	
Vattenståndet	var	mycket	lågt,	liksom	i	väldigt	många	andra	sjöar	i	sydöstra	Sverige	2016,	och	
rödlånke	är	en	art	som	gynnas	av	att	låg	konkurrens	från	andra	växtarter	på	barlagda	stränder.		

Siktdjupet	i	sjön	var	bara	1,2	m	vilket	enligt	de	gamla	bedömningsgrunderna	var	litet.	Den	
maximala	djuputbredningen	av	undervattensväxter	i	sjön	var	1,9	m	och	det	var	hårslinga	
(Myriophyllum	alterniflorum)	som	påträffades	där.	Gul	näckros	(Nuphar	lutea)	var	den	
flytbladsväxt	som	växte	djupast	på	2,4	m.	Vattenståndet	var	ca	1	meter	lägre	än	normalt	vilket	
man	bör	beakta	i	samband	med	de	låga	maximala	utbredningsdjupen	för	makrofyter.	De	hade	
vuxit	lite	djupare	om	vattenståndet	var	högre.	Överlag	påträffades	undervattensväxter	på	
ovanligt	grunt	vatten	eller	på	torrlagd	botten	och	fyndens	mediandjup	var	endast	15	cm.	
Vegetationen	i	stora	delar	av	Stråken	bestod	mest	av	enformig	vass	(Phragmites	australis)	inne	
vid	stranden	följd	av	gul	näckros	längre	ut	(se	bild	på	framsidan).	Förutom	dessa	två	arter	var	
inga	andra	arter	särskilt	frekventa	och	bara	säv	(Schoenoplectus	lacustris)	påträffades	mer	än	10	
gånger.	Helt	växtfria	krattdrag	utgjorde	en	tredjedel	av	det	totala	antalet	krattdrag,	vilket	är	en	
ovanligt	stor	andel.	Det	var	låg	biologisk	mångfald	bland	makrofyterna	med	några	få	arter	som	
dominerade	kraftigt.	

På	transekt	10	påträffades	fyra	arter	av	undervattensväxter	som	inte	fanns	någon	annanstans.	
Det	var	strandranunkel	(Ranunculus	reptans),	strandpryl	(Plantago	uniflora),	matt/glansslinke	
(Nitella	flexilis/opaca)	och	styvt	braxengräs	(Isoëtes	lacustris).		

Enligt	de	nya	bedömningsgrunderna	skulle	status	för	makrofyter	vara	hög.	Ekologisk	kvot	för	
makrofyter	var	0,985	vilket	ligger	långt	över	klassgränsen	till	god	status	(≤0,93),	så	ingen	
expertbedömning	ska	göras	(tabell	1).	(Om	vi	hade	missat	att	inventera	transekt	10	hade	den	
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ekologiska	kvoten	sjunkit	ner	nära	klassgränsen	till	god	status,	men	expertbedömningen	hade	
ändå	inte	lett	till	någon	förändring).	

Min	bedömning	är	att	Stråken	är	en	sjö	under	pågående	eutrofiering	och	utdöende	av	alla	arter	
typiska	för	näringsfattiga	sjöar.	Nästa	gång	den	inventeras	kommer	sannolikt	inte	några	
kortskottsväxter	finnas	kvar	eftersom	de	bara	fanns	på	en	strand	och	bara	på	grunt	vatten.	Sjön	
borde	inte	ha	hög	utan	måttlig	status	och	åtgärder	för	att	förbättra	siktdjup	och	ljusklimat	
brådskar.		

Resultaten	är	rapporterade	till	Artportalen	och	datavärd	på	Institutionen	för	vatten	och	miljö,	
Sverigens	Lantbruksuniversitet.	

4 Reglering 
Både	Norrbysjöns	och	Stråkens	vattenytor	påverkas	av	vattenreglering	uppströms	och	
nedströms,	vilket	kan	påverka	vegetationen	i	sjöarna.	Norrbysjön	regleras	i	Motala	Ströms	
huvudfåra	både	uppströms	i	Näs	och	nedströms	nedanför	Ljungssjön	i	Malfors	(SMHI:s	
dammregister	och	Klotz	2012).	Reglerade	vattenkraftsmagasin	brukar	sakna	vegetation	på	
grunda	bottnar	på	grund	av	kraftig	erosion.	När	vattenytan	snabbt	flyttas	upp	och	ner	eroderar	
vågorna	mycket	och	även	om	Norrbysjön	är	en	fantastisk	makrofytsjö	syns	det	en	effekt	av	
sådan	erosion.	Vattenlinjen	var	ofta	stenig	och	blockrik	och	saknade	ofta	finkornigt	material	som	
makrofyter	kan	växa	i.	Det	var	inte	många	undersökta	krattdrag	som	saknade	vegetation,	men	
huvuddelen	av	de	tomma	krattdragen	fanns	mellan	0	och	0,5	meter	djup.	Det	är	inte	normalt.	I	
de	flesta	sjöar	är	de	allra	grundaste	djupen	också	rikast	på	vegetation	och	arter.	Det	tyder	på	att	
Norrbysjön	trots	sin	höga	artrikedom	påverkas	av	regleringen.		

Stråken	regleras	främst	nedströms	i	Kvarnsån,	men	det	är	en	kilometer	och	någon	höjdmeter	
nedanför	så	vattenytan	påverkas	inte	direkt.	Uppströms	regleras	det	största	tillflödet	
Karlströmsån	i	fem	dammar,	men	Klängsån	regleras	inte	(enligt	SMHI:s	dammregister).	
Vattenregleringen	är	ett	litet	problem	för	miljön	i	Stråken	jämfört	med	det	dåligt	ljusklimatet	
och	den	snabba	övergödningen	som	verkar	vara	på	god	väg	att	slå	ut	alla	känsliga	makrofytarter.		

5 Referenser 
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Bilaga 1 Karta över transekter i Norrbysjön 
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Bilaga 2 Karta över transekter i Stråken 
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Lilla Rängens makrofytsamhälle inventerades den 28 augusti 2016 enligt metod 
Makrofyter i sjöar (version 3).14 transekter placerades subjektivt optimalt kring sjön vid 
olika miljöer för att täcka in så stor del som möjligt av makrofytsamhället. I sjön 
noterades två rödlistade arter, pilblad och bandnate. Bandnate noterades i sjöns norra 
del och endast en planta hittades. Dessa två är bedömningsgrundsarter och totalt 
noterades 20 bedömningsgrundsarter i sjön.  Analysen av inventeringsresultatet visade 
att sjön har god status utifrån makrofytsamhället. 
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Länsstyrelsen  Östergötland genomförde under augusti 2016 en makrofytinventering i sjön Lilla 

Rängen inom ramen för regional miljöövervakning. Inventeringen gjordes enligt 

undersökningstypen Makrofyter i sjöar version 3, 2015-06-26 (Havs- och vattenmyndigheten 

2016). Syftet med undersökningen är att registrera förekomst av makrofyter och övervaka 

växtsamhällen i sjöar. Registrering av växtarter ger bland annat en bild av sjöns näringsstatus då 

olika arter har olika miljökrav. Hotbilder kan vara artförändring på grund av näringsberikning, 

förändrat siktdjup, fysiska ingrepp inklusive vattenståndsreglering mm. 

Makrofyter är en biologisk kvalitetsfaktor för sjöar enligt Havs- och vattenmyndighetens 

föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19). 

Med hjälp av resultaten kan ekologisk status bedömas och ge ett värdefullt underlag för beslut 

om lämpliga åtgärder för att uppnå eller bibehålla god ekologisk status för den aktuella sjön. 

Inventeringen utfördes av Kenneth Winroth (Länsstyrelsen) och Jan Karlsson (JK miljökonsult). 

Sjön ligger mellan sjöarna Järnlunden och Stora Rängen vid Brokinds samhälle. Sjön har ett 

maxdjup på knappt 6 m och en yta på ca 2 km2. Den långsmala sjön genomströmmas av Stångån 

och Kinda kanal i nordlig riktning. 

Bebyggelse kring sjön finns framförallt vid Brokinds samhälle och vid den smalaste delen av sjön 

vid Ekesund. I sjön finns även två allmänna badplatser, en i söder vid Brokind samt en i den norra 

delen i Svimmersviken. I övrigt domineras stranden av främst lövskog med bitvis inslag av vass. I 

den norra delen av sjön finns en grund och vegetationsrik vik som sannolikt är viktig för 

fiskreproduktionen och fågellivet i sjön (bild 1).  

 
 
Bild 1. Vy över den vegetationsrika Sjögesättersviken i den norra delen av Lilla Rängen. 
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14 transekter (bilaga 1) inventerades i Lilla Rängen den 28 augusti 2016. Totalt noterades 33 arter i 

sjön och av dessa var 20 bedömningsgrundsarter (arter som används när en sjö statusklassas) 

(tabell 1) vilket är mycket artrikt enligt de gamla bedömningsgrunderna . Av de påträffade arterna 

var två rödlistade, bandnate (Potamogeton compressus VU) och pilblad (Sagitaria sagittifolia NT). Endast 

en planta av bandnate hittades i den norra delen av sjön. Arten har inte noterats i sjön tidigare, 

men den förekommer i Järnlunden uppströms och i Stora Rängen nedströms Lilla Rängen. 

Siktdjupet i sjön uppmättes till 2,1 m vilket enligt de gamla bedömningsgrunderna är litet.  

Den maximala djuputbredningen av undervattenväxter i sjön var 3 m och det var axslinga 

(Myriophyllum spicatum) som noterades där. Av flytbladsväxter var det gul näckros (Nuphar lutea) som 

växte djupast på 2,4 m djup.  

Enligt de nya bedömningsgrunderna (HVMFS 2013:19) hamnar den beräknade ekologiska kvoten 

för makrofyter <0,05 enheter från en klassgräns och därför ska klassningen kompletteras med en 

expertbedömning. Den ekologiska kvoten för Lilla Rängen beräknades till 0,8470 vilket hamnar i 

spannet >=0,79-<0,88 och då ska en expertbedömning avgöra om statusen är god eller måttlig. En 

expertbedömning baseras på indikatorarter som förekommer i en sjö. I Lilla Rängen fall förekom 

två indikatorarter, notblomster (Lobelia dortmanna) och axslinga (Myriophyllum spicatum) och utifrån 

dessa två arter bedöms sjön ha god status (tabell 2). 

 

 

 

 

 

 

Vetenskapligt namn Svenskt namn 

Ceratophyllum demersum Hornsärv 
Eleocharis acicularis Nålsäv 
Elodea canadensis Vattenpest 
Lobelia dortmanna Notblomster 
Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 
Myriophyllum spicatum Axslinga 
Nitella flexilis/opaca Slinke 
Nuphar lutea Gul näckros 
Nymphaea alba Vit näckros 
Persicaria amphibia Vattenpilört 
Plantago uniflora Strandpryl 
Stuckenia pectinata Borstnate 
Potamogeton compressus Bandnate 
Potamogeton gramineus Gräsnate 
Potamogeton lucens Grovnate 
Potamogeton natans Gäddnate 
Potamogeton obtusifolius Trubbnate 
Potamogeton perfoliatus Ålnate 
Ranunculus reptans Strandranunkel 
Sagittaria sagittifolia Pilblad 

Antal bedömningsarter 20 

Summa indikatorvärde * 
viktfaktor 

118,1 

Summa viktfaktor 16,5 

Trofiindex 7,158 

Ekologisk kvot, EK 0,8470 

Status GOD 

Tabell 2. Resultat för bedömning av  
status för makrofyter i Lilla Rängen. 

Tabell 1. Bedömningsgrundsarter i Lilla Rängen. 
Grönmarkerade arter är indikatorarter som 
används vid expertbedömning om klassningen 
hamnar nära en klassgräns vilket var fallet i Lilla 
Rängen. 
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4. Bilaga 1 Karta över transekter i Lilla Rängen
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