
Försurning och kalkning av sjöar 
och vattendrag i Västerbottens län

Årsrapport 2015



- 1 -

Försurning och kalkning av sjöar och 
vattendrag i Västerbottens län

Årsrapport 2015



- 2 -

Ansvarig funktion   Miljöanalys

Text och layout   Johan Ahlström

Foton:     Länsstyrelsen, där annat inte anges

Foto, omslag:   Kalkbåt. Foto: SMA Mineral AB

Tryck:    Länsstyrelsens tryckeri, 2016



- 3 -

Mild vinter 2014/15

Den milda vintern 2013/14 
följdes av en likaledes mild 

vinter 2014/15. I länets östra del var 
medeltemperaturen 4,5-5,5oC grader 
högre än normalt. Nederbördsmängden 
var normal, men det milda vädret begrän-
sade snötäckets tillväxt (figur 1). I slutet 
av mars var snödjupet 10-30 cm närmast 
kusten och knappt en halvmeter några mil 
innanför kusten (figur 2).   

Lite snö med högt pH 

Vid snöprovtagningen i månads-
skiftet mars/april hade snö-

djupet ökat till 50-70 cm på lokalerna i 
länets östra del. Botsmark avvek med ett 
snödjup på närmare en meter, vilket var 
lika mycket som i Storuman.  På Njakafjäll 

noterades drygt 1,1 meter. Sulfathalten i 
snön var lägre än de senaste vintrarna, vil-
ket främst torde bero på återkommande 
töperioder (figur 3). Analogt med de låga 
sulfathalterna noterades genomgående 
höga pH-värden.   

Två vårflöden, men låga 
vattennivåer

Mildvädret under februari 
innebar höga flöden i länets 

sydöstra del. I Levarbäcken som rinner 
genom Nordmaling noterades årets 
högsta flöde 13 februari, vilket är mycket 
ovanligt. Den egentliga vårfloden fördela-

des på två flödestoppar. Den första kul-
minerade runt 14 april och den andra 23 
april. Till följd av den ringa snömängden 
blev maxflödena begränsade. I Dalkarlsån 
norr om Umeå var maxflödet ungefär 
20 % lägre än normalt. 

Maj månad präglades av gråväder 
och på flera stationer sattes nya regnre-
kord. Närmast kusten kom 250-300 % 
mera regn än normalt för månaden. Vår-
flödena sjönk därmed långsamt och från 
mitten av maj började flödena åter öka. 
I Dalkarlsån kulminerade flödet 28 maj 
när nivån nådde strax över vårflodens 
högsta notering.     

Försurning och kalkning av sjöar 
och vattendrag i Västerbottens län

Verksamhetsberättelse för 2015

Figur 3. Sulfathalt i snö för perioden 1995-2015. Fusbäcken och Lillån är kustnära. 
Kvarnbäcken (Botsmark), Bjurbäcken och Röjvattsbäcken ligger ca 5 mil från kusten. 
Kvarnbäcken (Storuman) ligger ca 20 mil från kusten och Storbäcken ca 30 mil från kusten.

Figur 2. Snödjupet den 31 mars 2015. Karta 
från SMHI.

Figur 1. Snödjupet i Torrböle från 1977 till 2015. Torrböle ligger i länets södra del, cirka 2 
mil innanför kusten. Data från SMHI.
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maj. Under hösten ses två surstötar, runt 
25 september och i slutet på november. 
Den mest uppenbara skillnaden mot 
2013 och 2014 var de lägre pH-värdena 
under maj-juli, vilket berodde på högre 
flöden under sommaren 2015. 

Fortsatt liten ökning av 
giftigt aluminium

Tillsammans med pH utgör oor-
ganiskt aluminium det största 

problemet för djurlivet i ett försurat 

Juni och juli bjöd på normala regn-
mängder, vilket innebar att flödena sjönk 
till låga nivåer. I slutet av juli etablerades 
ett kraftigt lågtryck över stora delar av 
Västeuropa. I Västerbotten var det främst 
de södra delarna som berördes där upp 
emot 50 mm regnade 24-27 juli. Vid detta 
tillfälle noterades årets högsta flöden 
i Stridbäcken, Aspan och Vinan som är 
små kustmynnande vattendrag i länets 
sydligaste del. 

Beskedliga flöden under 
hösten

Det mest omfattande regn-
området under hösten in-

kom över länet 15 september och gav 
närmare 60 mm fram till 18 september. 
Som följd av ytterligare ett regnområde 
en vecka senare kulminerade flödena 
24-26 september. Efter en mild oktober 
och november kom första snön runt 21 
november i kustlandet. I samband med 
regn kom denna snö att smälta i slutet av 
månaden. Detta gav upphov till höstens 
högsta flöden runt månadsskiftet novem-
ber/december.     

I stora delar av länet var neder-
bördsmängden under 2015 något högre 
än normalt. Störst överskott noterades i 

länets norra del samt i fjällområdet. I den 
sydöstra delen var årsnederbörden något 
lägre än normalt (figur 5).  I Dalkarlsån 
var årsavrinningen ungefär 20 % högre 
än medelvärdet för de senaste 25 åren 
(figur 6).   

   Höga pH-värden under 
våren

 I okalkade vattendrag var pH un-
der vårfloden 2015 något lägre 

än under vårarna 2013 och 2014. Den 
långsiktiga trenden är emellertid alltjämt 
positiv (figur 7). I relation till de måttliga 
flödena borde pH-värdena varit något 
högre. Vad minskningen relativt 2013 
och 2014 beror på är inte helt enkelt att 
avgöra. Den enklaste förklaringen torde 
vara naturliga variationer. 

Lågt pH under maj-juli

Variationen i pH under 2015 
illustreras med Kvarnbäcken 

som ligger vid Botsmark. pH börjar sjunka 
12-13 april i samband med vårens första 
flödestopp. Därefter sker en viss stabili-
sering följd av ytterligare en sänkning ned 
till 4,85 vid vårflodens kulmen 21-23 april. 
pH-värdet ökar därefter långsamt för att 
åter sjunka till följd av regnen i slutet på 

-Verksamhetsberättelse för 2015-

Figur 4. Vattenflödet  i Dalkarlsån under 2015. Som jämförelse visas 
flödet under 2013 och 2014. Data från SMHI.

Figur 6. Årsavrinningen i Dalkarlsån under perioden 1990-2015. 
Dalkarlsån ligger i Umeå kommun. Data från SMHI.

Figur 5. Årsnederbörd under 2015 i för-
hållande till den normala. Karta från SMHI.

Vårfloden 2015 startade i början av april. Bilden till vänster visar Täfteån 3 april och den 
till höger 12 april. Täfteån ligger ungefär en mil norr om Umeå.
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Figur 7. Lägsta pH i okalkade vattendrag under vårfloderna 1993-2015. De 4-5 lägsta pH-värdena för respektive vattendrag är markerade 
med rött, de näst lägsta med orange och därefter gult, grön och blått. 

vatten. Oorganiskt aluminium frigörs 
från marken i samband med försurning. 
Halten är beroende av pH, vilket innebär 
att halten i regel är högre vid låga pH och 
vice versa. 

I okalkade trendvattendrag har 
oorganiskt aluminium analyserats sedan 
1998. Mätt som högsta halt under vår-
floden har halterna i princip halverats, 
vilket är en effekt av minskad försurning 
(figur 9). 

Under vårarna 2013 och 2014 
noterades en mindre ökning, vilket var 
ologiskt med tanke på att pH-värdena var 
tämligen höga. Halterna under våren 2015 
gav ett mera splittrat intryck. Ungefär 
lika många vattendrag uppvisade ökande 
respektive minskande halter Jämfört med 
2014. Generellt är halterna fortfarande 

mycket lägre än i slutet på 1990-talet, men 
i Bjurbäcken noterades faktiskt en nivå i 
paritet med de högsta värdena. 

I samband med högflöden på hös-
ten ses inte samma långsiktigt nedgående 
trend som under vårfloden. I flertalet 
okalkade vattendrag registreras numera 
de högsta halterna under hösten. 2015 
var detta mönster inte lika uttalat, vilket 
torde sammanhänga med de beskedliga 
höstflödena. I Stridbäcken (ovan dose-
raren) var emellertid maxhalten under 
hösten (107 µg/l) högre än under våren 
(77 µg/l) (figur 10).  

Mycket bra 
högflödesprovtagning    

Totalt insamlades 1893 vatten-
prover i kalkade vattendrag, 

-Verksamhetsberättelse för 2015-

Figur 10. Oorganiskt aluminium under 2015 i Stridbäcken (ovan 
doseraren). Stridbäcken ligger i Nordmalings kommun.

varav närmare 75 procent under våren. 
Flest prover (167 st) togs 20 april (figur 
11). Provtagningen var mycket välkor-
relerad under vårfloden. Sett till övriga 
högflöden borde fler prover insamlats i 
slutet av maj. I länets sydöstra del borde 
även fler prover tagits i slutet av juli.  

Från och med 2014 ska länssty-
relsen rapportera till Havs- och vatten-
myndigheten hur högflödesprovtagningen 
fungerat under året. Höga flöden definie-
ras som tillfällen när flödet överstiger 50 
procent av årets maxflöde. 

För att bedöma flödet vid prov-
tagningstillfällena nyttjas SMHI:s model-
lerade flöden i delavrinningsområden. I 
samband med detta arbete under 2014 
gjordes en jämförelse mellan model-
lerade flöden och uppmätta. Detta är 

Figur 8. pH i Kvarnbäcken (Botsmark) under 2015 jämfört med 2013 
och 2014. Kvarnbäcken är okalkad och ligger i Umeå kommun. 

Figur 9. Högsta halt av oorganiskt aluminium i okalkade vattendrag under vårfloderna 1998-2015. De 3-4 högsta värdena för respektive 
vattendrag är markerade med rött, de näst högsta med orange och därefter gult, grön och blått. 
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Vattendrag Målpunkt Kommun Kalkmetod pH-mål Lägsta pH Avvikelse
      2015(v=vår/h=höst) 

Sågbäcken Ovan Bergsjön Nordmaling Källsjö 6,0 5,20v 0,80

Korvbäcken Utloppet Lidsjön Skellefteå Källsjö 6,0 5,45v 0,55

Smörbäcken Mariagården Umeå Källsjö 6,0 5,45v/h 0,55

Korvbäcken Rödningsheden Skellefteå Källsjö 6,0 5,75v 0,25

Kvarnån Mynningen Norsjö Källsjö 5,6 5,40v 0,20

Degerbäcken Mynningen Umeå Doserare/våtmark 6,0 5,80v 0,20

Vadbäcken Stormark Skellefteå Doserare 6,0 5,80v 0,20 

Fällforsån Ersmark Umeå Doserare 6,0 5,80h 0,20

Aspan E4:an Nordmaling Doserare 6,0 5,85h 0,15

Norsån Åträsk Umeå Källsjö 6,0 5,85v 0,15

Pålböleån Sävar Umeå Doserare 6,0 5,90v/h 0,10

Gärssjöbäcken Tallmyran Umeå Våtmark/källsjö 6,0 5,90v 0,10

Oxbäcken Väg 876 Skellefteå Doserare 6,0 5,95h 0,05

Kvarnbäcken Kvarnfors Skellefteå Doserare 6,0 5,95v 0,05

Fällforsån Fällforsån Umeå Doserare 6,0 5,95h 0,05 

Tavelån Innertavle Umeå Doserare 6,0 5,95h 0,05

Tabell 1. Målpunkter i vattendrag där pH-målet underskreds under 2015.

möjligt att göra för exempelvis Dalkarlsån 
där SMHI tillhandahåller såväl model-
lerade som uppmätta flöden. Fjolårets 
jämförelse visade på så betydande brister 
att det inte var möjligt att fullt ut använda 
de modellerade flödena. 

Samma jämförelse för 2015 gav 
ett bättre intryck (figur 12). De största 
avvikelserna ses under vintern där de 
modellberäknade flödena framstår som 
överskattade. I gengäld tycks modellen 
underskatta flödena i samband med 
vårflodens avklingande. Sammantaget ger 
emellertid de modellberäknade flödena 
ett tillräckligt trovärdigt intryck för att 
ograverat användas till att bedöma flö-
dena vid alla provtagningstillfällen. 

Totalt genomfördes provtagning 
vid 146 målpunkter i vattendrag under 
2015. I genomsnitt insamlades 9,4 prov/
lokal med en maxnotering på 29 prov i 
Stridbäcken, E4:an.  

Utfallet för 2015 var mycket bra. 
På 48 lokaler togs prover samma dag 
som maxflödet uppträdde. Från ytter-
ligare 42 lokaler fanns prover tagna vid 
mer än 90 % av årets maxflödet. Fyra 
mållokaler saknade prov tagna vid minst 
50 % av maxflödet, vilket innebär att 
vattenkemisk måluppfyllelse inte kan rap-
porteras. Dessa var Fjällån (Brattmyran), 
Knäverborrbäcken, Gvaltbäcken och 
Råtjärnbäcken (ovan Råtjärnen). Tillsam-
mans motsvarar dessa mindre än 1 % av 
länets kalkade målområden. 

 Normal vattenkemisk 
måluppfyllelse i kalkade 

vattendrag

Den vattenkemiska målupp-
fyllelsen under vårfloden 

uppgick till 92 procent, vilket innebar att 
målet underskreds på 12 lokaler (figur 
13). Jämfört med de senaste 10 åren 
är detta en normal notering. Sett över 
hela året underskreds pH-målet på 16 
målpunkter (tabell 1). Vattendrag med 
ej uppfyllt mål dominerades som vanligt 
av de som kalkas med doserare eller via 
källsjöar.

Svag nedströmseffekt från 
kalkade sjöar

I Västerbotten används källsjö-
kalkning sparsamt. 21 av 146 

-Verksamhetsberättelse för 2015-

Figur 11. Antal insamlade vattenprover under 2015 i kalkade 
vattendrag i förhållande till flödet i Dalkarlsån. Flödesdata från 
SMHI.

Figur 12. Uppmätt och modellerat flöde i Dalkarlsån under 2015. 
Data från SMHI.
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Figur 13. Andel målpunkter i kalkade vattendrag med uppfylld 
vattenkemisk målsättning under vårfloderna 1989-2015. 

Figur 14. Oorganiskt aluminium i kalkade vattendrag under 
vårfloderna 2002-2015. 

som skötsel. Likväl är det omöjligt att 
helt undvika driftstörningar. För några 
anläggningar är det också problem att 
ställa in optimal kalkdosering i samband 
med snabba flödesökningar på hösten. 

Den ambitiösa vattenprovtag-
ningen innebär att minsta driftproblem 
får konsekvens för måluppfyllelsen. Totalt 
insamlades 953 vattenprov i doserings-
kalkade vattendrag under 2015. Av dessa 
togs 610 i målområden och 343 ovan do-
serarna.  För varje doserare insamlades i 
genomsnitt 28 vattenprov i målområdet. 

Av totalt 610 vattenprover under-
skreds pH-målet vid 19 tillfällen. Sex av 
dessa avsåg Degerbäcken och fem Vad-
bäcken. Doseraren i Degerbäcken hade 
tekniska problem som innebar att den 
utdoserade kalkmängden var avsevärt 
lägre än den avsedda och den som rap-
porterades via driftövervakningen.  I Vad-
bäcken behöver kalkdoseringen justeras. 

Kvarstår 8 provtillfällen där pH-
målet underskreds till följd av drift-
störningar eller en temporärt för låg 
kalkdosering. Sammantaget ger detta en 
bild av en väl fungerande verksamhet 
trots att pH-målet underskreds på 9 
av 34 målpunkter som helt eller delvis 
kalkas via doserare.  

Kalkdoserarna mäter regn

Kalkdoserarnas tekniska status 
utvecklas ständigt. Det vikti-

gaste syftet är att förbättra det vatten-
kemiska resultatet. Samtidigt vill vi även 
minska kostnaderna genom att optimera 
utdoseringen av kalk och reducera be-
hovet av tillsyn. En framtida ambition är 
att doserarna också ska användas för 
att larma när det finns behov för vat-
tenprovtagning.

Tillsammans med dosering under 
islagda förhållanden utgör snabba flö-
desökningar under sommar och höst 

den svåraste utmaningen. I samband 
med högflöden under sommar/höst är 
vanligen pH betydligt lägre än vid mot-
svarande flöden under våren. Dessutom 
ökar flödet i regel mycket snabbt, vilket 
gör att doseraren inte hinner bygga upp 
tillräcklig buffringskapacitet längre ned-
ströms i vattendraget.

Under 2015 utrustades samtliga 
doserare med regnmätare. Syftet med 
regnmätarna är att dessa ska kunna an-
vändas för att öka kalkdosen i samband 
med kraftigare regn. Tanken är också att 
de ska larma i förtid när flödena är på väg 
att öka och vattenprovtagning behöver 
initieras. 

Under 2015 har arbetet främst 
inriktats på montering och kalibrering av 
utrustningen. Fortfarande kvarstår en del 
arbete innan resultaten är så tillförlitliga 

målpunkter kalkas enbart via källsjöar. Vid 
sex av dessa underskreds pH-målet under 
2015. I några vattendrag uppmättes så låga 
pH-värden att det finns en betydande risk 
att djurlivet påverkats. 

Problematiken med källsjökalkning 
är känd sedan länge. Trots att sjöarna 
överkalkas uppträder tidvis surstötar i 
utloppen. Den vanligaste orsaken är att 
sjövattnet är skiktat till följd av isläggning, 
vilket innebär att surt vatten rinner ytligt 
genom sjön. Detta brukar kallas för ise-
pisod. Ett annat problem kan uppträda i 
samband med snabba flödesökningar. Vid 
sådana tillfällen är det vanligt att flödet 
ökar snabbare nedströms sjön än i sjöns 
utlopp. Därmed blir kalkeffekten en bit 
nedströms sjön otillräcklig. 

Nitisk vattenprovtagning vid 
kalkning med doserare

Kalkdoserarna fungerar allt 
bättre, såväl avseende teknik 

Alla vattenprov från kalkade vatten 
analyseras på ett laboratorium i Östersund 
som drivs av länsstyrelsen i Jämtland.
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Kalkdoseraren i Degerbäcken hade tekniska 
problem under 2015. Kalkdosen var 
inställd på 20 g/m3, men under vårfloden 
utdoserades mindre än 5 g/m3. Avvikelsen 
genererade inget larm och syntes inte heller 
i driftövervakningen.
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att de automatiskt kan bidra till att reg-
lera kalkutmatningen. 

   Fortsatt ökning av giftigt 
aluminium i kalkade 

vattendrag

Halterna av giftigt aluminium 
i  kalkade vattendrag följer 

samma utveckling som i de okalkade 
referenserna. Således ses en positiv trend 
med minskande halter fram till 2011.
Därefter har halterna åter ökat. 

Under vårfloden 2015 undersöktes 
oorganiskt aluminium på 101 målpunkter. 
I princip analyseras 2 prov/målpunkt, 
varav ett vid kraftigt uppgående flöde 
och ett vid maxflöde. På 15 målpunkter 
noterades en halt över 20 µg/l (figur 14). 
De högsta värdena uppmättes i Strid-
bäcken (34 µg/l), Vadbäcken (34 µg/l), 
Degerbäcken (32 µg/l) och Kvarnbäcken, 
Kvarnfors (29 µg/l). Alla fyra kalkas helt 
eller delvis via doserare. De pH-värden 
som uppmättes samtidigt låg i intervallet 
5,80-6,05.  

Förhållandet mellan pH och oorga-
niskt aluminium antyder att pH helst inte 
bör ligga under 6,2 om halter över 30 
µg/l helt ska undvikas (figur 15). Förhål-
landet mellan oorganiskt aluminium och 
alkalinitet framstår som ännu tydligare. 
Om halter över 30 µg/l ska undvikas 
bör alkaliniteten inte sjunka under 0,05 
mekv/l (figur 16). Både jämförelsen med 
pH och alkalinitet antyder dessutom att 
doseringskalkade vattendrag har något 
högra aluminiumhalter än andra kalkade 
vattendrag. Huruvida detta även håller 
för en avancerad statistisk analys återstår 
att bevisa.

Bra vattenkemi i kalkade 
målsjöar

De vattenkemiska resultaten 
för 2014 var anmärkningsvärt 

svaga i länets kalkade målsjöar. I 16 sjöar 
noterades värden lägre än pH-målet. 
Orsaken till den svaga kalkeffekten var 
bruket av dolomit vid sjökalkningen 
2012 och 2013. Mätvärdena visade att 
den del av dolomiten som utgörs av 

magnesiumkarbonat (MgCO3) i princip 
förblev oupplöst. Därmed reducerades 
kalkdosen oavsiktligt med ca 40 %.   

Från och med hösten 2014 kalkas 
sjöarna åter med kalkstensmjöl. Resulta-
ten från den vattenkemiska uppföljningen 
visar att det skett en snabb återhämtning. 
Måluppfyllelsen uppgick till 97 %, vilket 
innebar att pH-målet underskreds i 3 
sjöar (figur 17 & tabell 2). 

Sjö Kommun Kalk- pH-mål Lägsta pH Prov- Av-
  metod  2015  tidpunkt vikelse

Stavvattnet Skellefteå Sjö/hkp 6,0 5,50 Vinter 0,50

Svarttjärnen Skellefteå Sjö/hkp 6,0 5,80 Vinter 0,20

Aron-Olsaträsket Robertsfors Sjö/hkp 6,0 5,85 Vinter 0,15

Tabell 2. Kalkade målsjöar som inte uppnådde den vattenkemiska målsättningen under 2015.

Figur 15. Förhållandet mellan oorganiskt aluminium och pH i kalkade 
vattendrag och uppströms doserare. Data från 2015.

Figur 16. Förhållandet mellan oorganiskt aluminium och alkalinitet 
i kalkade vattendrag och uppströms kalkdoserare. Data från 2015.

Samtliga kalkade målsjöar provtas vid ett tillfälle på vintern samt med hjälp av helikopter 
i slutet av maj.
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Låg direktupplösning vid 
sjökalkning

Kunskapen att kalka har i stor 
utsträckning förvärvats inom 

ramen för det ordinarie kalkningspro-
grammet. Med detta menas att den främst 
bygger på erfarenheter av vad som fung-
erat respektive inte fungerat. Däremot 
finns förvånandsvärt lite detaljkunskap 
om vad som händer när olika typer av 
kalkningsmedel sprids i olika typer av 
sjöar, våtmarker eller via doserare. 

Under de senaste åren har an-
vändandet av grova kalkprodukter vid 
sjökalkning ökat i södra Sverige. I vissa 
län används numera uteslutande sk Op-
timix vid sjöakalkning. Optimix är ett 
produktnamn på siktad grovkalk som 
blandas med granuler från avhärdning av 
kalkrikt dricksvatten. Motivet att använda 
Optimix är främst den låga damningen. 
Det finns också en förhoppning att den 
vattenkemiska effekten ska bli jämnare 
och därmed mera långvarig.  

Optimix och andra grova kalkpro-
dukter har naturligtvis lägre direktupp-
lösning än kalkmjöl. Motivet att likväl 
använda dessa är att en stor andel av 

den sedimenterade kalken löser sig och 
därmed kommer vattnet till godo i ett 
senare skede.

I kalkningshandboken från 2010 
saknas rekommendationer om, eller hur, 
grova kalkprodukter bör användas vid 
sjökalkning. Orsaken är att det inte fanns 
tillräckligt underlag för att utforma re-
kommendationer när handboken skrevs. 

För att bättre förstå hur Optimix 
fungerar vid sjökalkning och därmed kun-
na utforma nya rekommendationer har 
Havs- och vattenmyndigheten initierat 
en mindre studie med syfte att beräkna 
hur stor andel av den tillförda kalken 
som löser sig innan den når sjöbotten 
och sedimenterar.

De studerade sjöarna som kalkas 
med Optimix är belägna i Jönköpings län. 
Som jämförelse har också 11 sjöar som 
kalkas med kalkmjöl provtagits. Dessa lig-
ger i Robertsfors och Skellefteå kommun 
i Västerbottens län.

De studerade sjöarna provtogs 
före kalkning samt ca 10 dagar efter 
kalkning. Provtagningen utfördes som en 
profil mitt på sjöarna. Prov togs 0,5 meter 

under ytan samt 0,5 meter ovan bottnen. 
Mellan dessa togs prov med 2 meters 
mellanrum. Provresultaten användes för 
att beräkna medelvärden av pH, alkalini-
tet och kalcium som representerar sjöns 
hela vattenvolym.

Ökningen av pH efter kalkning 
varierade från 0,04 till 0,49 pH-enhet, 
med ett medelvärde på 0,25 pH-enhet. 
Det fanns en tendens att pH ökade mer 
i sjöar som kalkades med hög dos, men 
sambandet var inte signifikant.

Andelen upplöst kalk beräknades 
genom att jämföra en förväntad ökning av 
kalciumhalten vid 100 % kalkupplösning 
med den faktiskt uppmätta ökningen. 
Beräkningen visade att andelen upplöst 
kalk varierade från 9 till 99 %, med ett 
medelvärde på 34 %. Detta betyder att i 
genomsnitt 66 % av den tillförda kalken 
sedimenterar på sjöbotten. Det är också 
möjligt att en mindre mängd driver iväg 
med vinden vid spridningstillfället och 
hamnar utanför sjöarna. 

Teoretiskt framstår sjöns djup, 
använd kalkdos samt pH innan kalkning 
som avgörande faktorer för kalkupp-
lösningen.  Sjöns djup avgör hur lång tid 
som kalkkornen finns i vattenvolymen, 
kalkdosen påverkar vattnets kemi så att 
kalkupplösningen avtar och ett lägre pH 
innan kalkning medför en snabbare och 
därmed högre kalkupplösning. 

Av dessa tre faktorer antyder 
resultaten att kalkdos (figur (18) och 
sjödjup (figur 19) har likvärdig betydelse, 
medan pH innan kalkning saknade bety-
delse för kalkupplösningen. Att pH-värdet 
saknar betydelse är inte förvånande. pH 
innan kalkning varierade från 6,4 till 7,0. 
Vid pH-värden över 6,5 är koncentratio-
nen av vätejoner så låg att dessa i liten 
omfattning bidrar till kalkupplösningen. 
Vid låga pH-värden reagerar kalken med 

Figur 17. Vattenkemisk måluppfyllelse i kalkade målsjöar för perioden 2003-2015.
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Figur 18. Andelen direktuppklöst kalk i förhållande till kalkdos vid 
sjökalkning med kalkstensmjöl.

Figur 19. Andelen direktuppklöst kalk i förhållande till sjödjup vid 
sjökalkning med kalkstensmjöl.
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vätejoner, vilket ger en snabbare upplös-
ning. Vid pH över 6,5 sker reaktionen 
främst med vatten, vilket är en process 
som inte beror av pH.  

De erhållna resultaten utgör en-
bart ett stickprov och kan inte användas 
för att dra generella slutsatser om kalk-
upplösning vid helikopterkalkning med 
kalkmjöl. Några slutsatser från studien:

• Andelen upplöst kalk minskade 
kraftigt med använd kalkdos. Vid 
en kalkdos över 10 g/m3 (räknat på 
sjövolymen) sedimenterade runt 
80 % av den tillförda kalken.

• Inte i någon sjö uppmättes en 
kalciumhalt över 0,30 mekv/l efter 
kalkning, oavsett kalkdos.   

• Inte i någon sjö översteg mängden 
upplöst kalk 5 g/m3, oavsett kalkdos.

Resultaten visar att den initiala 
upplösningen är förhållandevis låg även 
när finmalen kalksten används. Detta 
innebär att upplösningen av kalk från se-
dimenten har stor betydelse för effekten 
på vattenkemin. En konsekvens av detta 
är att varaktigheten vid kalkning med 
kalkmjöl förlängs betydligt jämfört med 
om direktupplösningen är hög. Effekten 
blir särskilt stor i sjöar med snabb vat-
tenomsättning.          

Kalkförbrukningen ökade

Kalkförbrukningen i länet har i 
princip minskat kontinuerligt 

sedan mitten av 1990-talet (figur 20). 
Minskningen avbröts abrupt under 2012 
när förbrukningen ökade till närmare 
12 500 ton. Orsaken var höga flöden 
under vår och höst som ledde till en 
extrem kalkåtgång i doserarna. 

Under 2013 och 2014 var flödena 
sett över året normala. Kalkförbruk-
ningen i doserarna hamnade på drygt 
3 000 ton 2013 och bara 2 200 ton 2014. 
Detta kan jämföras med 6 600 ton för 
2012. Flödena under 2015 var högre än 
normala, främst under maj. Detta innebar 
att flertalet kalkdoserare gick fram till 
första halvan av juni. Totalt utdoserades 
strax över 4 000 ton, med de största 
mängderna i Pålböleån, Tvärån (Åby älv) 
samt Fällforsån (övre). 

Båt- och helikopterkalkningen 
minskade marginellt (82 ton) jämfört med 
2014.  Den totala kalkförbrukningen 2015 
uppgick till 9 625 ton, viket var 1 780 ton 
mer än 2014. 

-Verksamhetsberättelse för 2015-

 Normal tillgång på känsliga 
bottendjur

Bottenfaunan provtas årligen i 
samtliga kalkade vattendrag. 

Måluppfyllelsen definieras som förekomst 
av indikatorarter som inte tolererar 
pH lägre än 5,5 (index 4-arter). Innan 
kalkning återfanns sådana vid 18 % av 
lokalerna (figur 21). 

Provtagningen av bottendjur görs 
på våren, precis efter att vårfloden av-
klingat. Därmed vet vi att de djur som 
fångas har överlevt de kritiska högflödena 
under senhöst och vår. Med en senare 
provtagning hinner många arter om-
vandlas till flygande insekter. Dessutom 
tillkommer nya arter som överlevt höst 
och vår i form av tåliga ägg. 

Till följd av höga flöden blev prov-
tagningen under våren 2015 vansklig. Vi 
startade redan 29 april, men runt 18-19 
maj var vi tvungen att avbryta. Vatten-

flödena tangerade därefter vårflodens 
maxflöden, vilket innebar att det inte 
var praktiskt möjligt att återuppta prov-
tagningen förrän i mitten av juni. Detta 
är emellertid alltför sent eftersom risk 
föreligger att resultaten i för hög grad 
präglas av arter som hunnit flyga respek-
tive sådana som kläckt ut från ägg efter 
vårfloden. Därmed uteblev provtagningen 
i samtliga större vattendrag. 

Av det planerade antalet på 91 lo-
kaler kunde endast 69 provtas. Av dessa 
ingår 66 i bedömningen av måluppfyllelse. 
Rensjöbäcken, Sågbäcken(Sikån) och Rö-
dingsjöbäcken ligger i avslutade projekt. 
Känsliga arter saknades på 7 lokaler, vilket 
ger en måluppfyllelse på 89 % (figur 23). 
Sedan 2004 ses ingen trend avseende 
måluppfyllelse, nivån har varierat mellan 
78 och 93 % med ett medelvärde på 86 %. 
Årets resultat var således något bättre än 
genomsnittet för denna period.  

Figur 20. Förbrukningen av kalk i Västerbottens län under åren 1987 till och med 2015.

Figur 21. Andel lokaler med fynd av känsliga bottendjur (index 4 = tål inte pH < 5,5).
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Även om måluppfyllelsen för 2015 
framstår som normal var resultaten likväl 
avvikande. Tidigare år har vattendrag som 
kalkas via doserare varit överrepresen-
terade. Samma lokaler har dessutom 
återkommit frekvent bland de som saknar 
känsliga arter. Tabell 3 innehåller emeller-
tid enbart ett doseringskalkat vattendrag, 
övriga kalkas via våtmarker. Flera av dessa 
har tidigare uppvisat stabil förekomst av 
känsliga arter under många år. Framtiden 
får utvisa om nedgången är temporär 
eller om  den signalerar en permanent 
försämring av den biologiska responsen.

MISA

MISA (Multimetric Index for 
Stream Acidification) är be-

nämningen på det bottenfaunaindex som 
används vid klassning av surhet inom 

ramen för EU:s vattendirektiv. Från och 
med 2014 ska länsstyrelsen rapportera 
bottenfaunaresultaten inom kalkeffekt-
uppföljningen i form av MISA. MISA 
används för att klassa vattendragen i fyra 
klasser enligt:

• Nära neutralt
• Måttligt surt
• Surt
• Mycket surt

  Enligt MISA klassades Holmbäck-
en, Stordalslidbäcken och Stockbäcken  
som mycket sura. Ytterligare 5 lokaler 
klassades som sura och 17 som måttligt 
sura (figur 22 & tabell 4). Inte någon av 
lokalerna som klassades som mycket sura 
eller sura saknade känsliga arter (index 
4).  Klassningen enligt MISA uppvisade 
således stora skillnader jämfört med be-

dömningen som enbart 
baseras på förekomst av 
känsliga arter. 

Alla index som 
nyttjar biologiska data 
för att klassificera ke-
misk status är mer eller 
mindre osäkra. Huru-
vida MISA är bättre eller 
sämre på att bedöma 
surhet i kalkade vatten-
drag än förekomst av in-

dex 4-arter är inte helt enkelt att utreda. 
Vi kan bara konstatera att i flertalet av 
de vattendrag som bedöms mycket sura 
eller sura respektive saknar index 4-arter 
har pH lägre än 6,0 inte uppmätts under 
de senaste åren.

Minskad tillgång på öring i 
kalkade vattendrag 2015

Under 2015 genomfördes el-
fiske på 236 lokaler i kalkade 

vattendrag. Vid 215 lokaler fångades öring. 
På 170 lokaler konstaterades föryngring, 
dvs förekomst av årsungar. 

Måluppfyllelse definieras som mer 
än 5 årsungar av öring/100 m2. Innan 
kalkning uppnåddes målet på 27 % av 
lokalerna. 2015 uppfylldes målet på 
46 procent (figur 23). I förhållande till 
fjolårets toppnotering var detta en till-
bakagång till ungefär samma nivåer som 
2012 och 2013.  

Den högsta tätheten av öring no-
terades i Rundbäcken (Högmark) där 2,4 
individer fångades på varje kvadratmeter 
bottenyta. I Kullmyrbäcken fångades 2,1 
öring/m2, medan Risbäcken (skogsstugan) 
och Torsbäcken (grustaget) hade 1,4 
individer/m2. Totalt fångades mer än en 
öring/m2 vid 8 lokaler. Även detta var en 
rejäl minskning sedan 2014 då 22 lokaler 
översteg denna täthet. 

Totalt förekom 12 fiskarter vid 
årets elfisken. Efter öring var stensimpa 
(154 lokaler) och elritsa (62 lokaler) van-
ligast (figur 24). Lax erhölls på 48 lokaler. 
De högsta tätheterna av lax noterades i 
Blåbergsjöbäcken (mynningen) med 198 
individer/100 m2. Därefter följde Lax-
gårdsforsen (179), Storholmforsen (96) 
och Hässängesforsen (93 individer/100 
m2) som samtliga ligger i Sävarån. Toppno-
teringarna för lax var högre 2015 än 2014. 

Lake fångades på 42 lokaler. Den 
största mätte 34 cm och fångades i Mjö-
sjöån. Harr erhölls på 24 lokaler med en 
toppnotering på 32 cm i Sävarån. I Stam-
sjöån fångades en gädda på 43 cm och 
totalt erhölls gädda på 16 lokaler. Ame-
rikansk bäckröding, som ursprungligen 
är en utplanterad art, erhölls i Oxbäcken 
(Skellefteå), i Fjällån (Dorotea) samt på 
två lokaler i Sävarån. 

I genomsnitt fångades 2,7 fiskarter/
lokal. I Stamsjöån (Sviksjödammen) er-
hölls 7 arter, vilket var årets toppnotering.

Vattendrag Lokal Kommun Kalkmetod
Klubbsjöbäcken Brattsbacka Nordmaling Våtmark
Kyrkbäcken Sågmarksheden Skellefteå Våtmark
Loftbäcken Nedan fallet Vilhelmina Våtmark
Malbäcken(Sävarån) Fallabrånet Umeå Våtmark
Risängesbäcken Lillvägen Nordmaling Våtmark
Svartsjöbäcken Nedan Stentjärnarna Vilhelmina Våtmark
Vadbäcken Stormark Skellefteå Doserare

Tabell 3. Lokaler som saknade känsliga bottendjur vid provtagningen 2015.

Vattendrag Lokal Kommun Kalkmetod
Mycket sura
Holmbäcken Väg från Holmliden Skellefteå Våtmark
Stockbäcken Häktningsberget Nordmaling Våtmark
Stordalslidbäcken Stordalsliden Åsele Våtmark
Sura
Degerbäcken Hallingsbrånet Umeå Doserare/våtmark
Fäbodbäcken Skogsbilvägen Nordmaling Våtmark
Forstjärnbäcken Nedan skogsväg Bjurholm Våtmark
Stenhuvudtjärnsbäcken Ovan Stenhuvudtjärn Vilhelmina Våtmark/källsjö
Torsbäcken Grustaget Nordmaling Våtmark/källsjö

Tabell 4. Lokaler där bottenfaunan enligt MISA indikerade mycket sura eller sura förhållanden 
vid provtagningen 2015.

Mycket surt; 3

Surt; 5

Måttligt surt; 
17Nära neutralt; 

41

Figur 22. Klassificering enligt MISA av bottenfaunan i kalkade 
vattendrag 2015.
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Ökningen av lax torde framför 
allt bero på en kombination av kalkning 
och det minskade uttaget i havsfisket. På 
en del lokaler har även eliminering av 
vandringshinder och biotoprestaurering 
bidragit. Utvecklingen för öring är än mer 
positiv mot bakgrund av den minskning 
som skett i laxälvarna. För lake tycks den 
positiva effekten av kalkning motverkat 
den kraftiga minskning som observerats 
i laxälvarna. 

Tätheterna av öring har 
fördubblats

Individtätheten för öring uppgick 
innan kalkning till 15 indivi-

der/100 m2 räknat som medelvärde för 
samtliga provfiskade lokaler (figur 27). 
Efter 23 års kalkning var motsvarande 
notering 36 individer/100 m2. Tätheten 
av öring har således mer än fördubblats. 
Störst är ökningen för årsungar där med-
elvärdet ökat från 6 till 24 individer/100 
m2. Den äldre öringen har ökat från 9 till 
13 individer/100 m2. 

-Verksamhetsberättelse för 2015-

1989 för att därefter sjunka med tiden. 
Under de senaste åren har artantalet 
varierat runt 3,4-3,6. Sett till enskilda 
arter ses en betydande minskning för 
lake. Denna fanns på drygt hälften av 
lokalerna 1989 och 1990, men har de 
senaste åren bara fångats på 11-12 %. 
Laken har minskat generellt i landet och 
är numera rödlistad i kategorin ”nära 
hotad”. Orsaken tros bland annat vara 
klimatrelaterad. I laxälvarna ses också en 
signifikant minskad förekomst av öring. 
Lax är den enda art som uppvisar en 
positiv trend i älvarna. 

Resultaten i de kalkade vatten-
dragen är naturligtvis positiva, men även 
förväntade. Lax, elritsa och stensimpa 
tillhör de känsligaste fiskarterna avseende 
såväl lågt pH som höga halter av oorga-
niskt aluminium. Öring och lake är också 
känsliga, men inte i samma utsträckning. 
Däremot är bäcknejonöga mycket tålig. 

Antalet fiskarter ökar med 
tiden i kalkade vattendrag

Generellt har antalet fångade 
arter ökat med tiden i kalkade 

vattendrag. Innan kalkning fångades i ge-
nomsnitt 2,2 arter och efter 23 år erhölls 
2,7 arter (figur 25). 

Sett till enskilda arter uppvisar 
öring, stensimpa, elritsa och lax en ökad 
förekomst (figur 26). Däremot ses ingen 
förändring för lake och bäcknejonöga. 
Störst ökning uppvisar öring som åter-
fanns vid 78 % av provfiskena innan kalk-
ning och vid 96 % efter 23 års kalkning. 

Som jämförelse till utvecklingen i 
kalkade vattendrag kan provfisken i länets 
laxälvar användas. Här finns bra data från 
1989 till och med 2015.  Som väntat är 
artantalet högre i älvarna eftersom större 
vattendrag generellt hyser fler arter än 
mindre. I genomsnitt  uppgick artantalet 
till 4,6 för de lokaler som provfiskades 

Figur 23.  Andel lokaler i kalkade vattendrag med uppfylld målsättning 
avseende öringårsungar (> 5 årsungar/100 m2). Innan kalkning 
uppfylldes målet på 27% av lokalerna. År 2015 uppnåddes målet 
på 46 procent. 

Figur 24.  Fiskarter som fångades vid elfiske i kalkade vattendrag under 
fältsäsongen 2015. 
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Figur 25. Antal fångade fiskarter i kalkade vattendrag från innan 
kalkning till och med 23 år efter kalkstart. 

Figur 26. Förekomst av de 6 vanligaste fiskarterna i kalkade vattendrag 
från innan kalkning till och med 23 år efter kalkstart. 
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Förbättrad reproduktion av 
öring

Den ökade tätheten av öring 
kan till stor del tillskrivas en 

förbättrad reproduktion. Öringens rom- 
och yngelutveckling utgör de livsstadier 
som är mest känsliga för försurning.  
Innan kalkning konstaterades reproduk-
tion (fångst av årsungar) vid 63 % av elfis-
ketillfällena där öring förekom (figur 28). 
Efter 23 års kalkning var motsvarande 
notering 85 %. I laxälvarna är utvecklingen 
den motsatta med reproduktion av öring 
på drygt 80 % i slutet av 1980-talet och 

ner mot 60 % under de senaste åren. Ök-
ningen av lax är sannolikt en delförklaring 
till försämringen i laxälvarna eftersom 
öringungar är konkurrenssvagare än 
laxungar.    

Betydande ökning av lax i 
kalkade vattendrag

Den vilda laxen har varit ho-
tad, främst till följd av vat-

tenkraftsutbyggnad och ett alltför hårt 
fisketryck i havet. I mitten på 1990-talet 
var laxkvoten i Östersjön ca 600000 
laxar. Denna har sänkts i etapper och är 
numera strax över 100000 laxar. Dess-

utom har fiske med drivgarn förbjudits, 
vilket inneburit att hela kvoten tidvis 
inte fångats. Det minskade havsfisket har 
inneburit att en större andel laxsmolt har 
överlevt vistelsen i havet och återkommit 
för att leka i länets älvar.

Laxen är också mycket känslig för 
försurning. I samband med att rommen 
kläcks och vid smoltifieringen bör pH 
inte vara lägre än 6,0. Flertalet av länets 
laxälvar är förhållandevis välbuffrade och 
har aldrig påverkats av försurning. Undan-
taget är Sävarån, Rickleån, Lögdeälven och 
Åbyälven. I Sävarån bedrivs omfattande 
kalkning i såväl biflöden som i huvudfåran. 
I Lögdeälven kalkas alla betydande biflö-
den nedströms Lögdasjön. Därmed hålls 
även vattenkvaliteten i huvudfåran på en 
tillfredsställande nivå. I Åbyälven kalkas 
den nedre delen via en kalkdoserare i 
Tvärån. I Rickleån bedrivs omfattande 
kalkning uppströms Bygdeträsket. Detta 
är emellertid inte tillräckligt och den 
nedre delen av Rickleån påverkas tidvis 
av surstötar med pH lägre än 6,0

  Under de senaste 15 åren har 
utvecklingen för länets laxbestånd varit 
mycket positiv.  Bäst har utvecklingen 
varit i Byskeälven, Vindelälven och Åbyäl-
ven. I Rickleån har däremot den positiva 
responsen varit svag I Sävarån var lax-
beståndet svagt fram till ungefär 2005. 
Därefter har utvecklingen varit mycket 
positiv och vid provfiskena 2015 uppvi-
sade ån de högsta yngeltätheterna i länet. 

Den ökade mängden lax har inne-
burit att antalet kalkade målområden 
med laxungar har fördubblats (figur 26). 
Vid elfisket 2015 konstaterades lax i 23 
målområden (tabell 5). I Sävarån fångades 
laxungar i huvudfåran samt i alla kal-
kade biflöden nedströms Ytterträsket. I 
Lögdeälven påträffades lax i alla kalkade 

Flodområde Målområde Årsungar Äldre
Åby älv Malbäcken X X
 Tvärån X -
 Åby älv X X
Byske älv Svartån - X
 Tvärån X X
Sävarån Brännbäcken X X
 Gravån X X
 Gärssjöbäcken X X
 Klappmarksbäcken - X
 Malbäcken - X
 Pålböleån X X
 Sävarån, nedre X X
Ume älv Idebäcken X X
Hörnån Hörnån X X
Öre älv Kälkvattsbäcken - X
Lögde älv Bjurvattsbäcken - X
 Bladtjärnsbäcken X X
 Blåbergsjöbäcken X X
 Holmsjöbäcken - X
 Karlsbäcken X X
 Rundbäcken X X
 Stockbäcken - X
 Sågbäcken - X

Tabell 5. Kalkade målområden där årsungar respektive äldre laxungar fångades vid elfiske 
2015.
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Figur 27. Medeltäthet av öring i kalkade vattendrag från innan kalkning 
till och med 23 år efter kalkstart. 

Figur 28. Andel elfisketillfällen med öring som uppvisade reproduktion 
(fångst av årsungar) från innan kalkning till och med 23 år efter kalkstart. 
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biflöden från Holmsjöbäcken och ned-
ströms. Undantaget är Mjösjöån där vi 
aldrig påträffat lax.  

I Åbyälven fångades lax i huvudfå-
ran samt både i Tvärån och Malbäcken. 
I Tvärån har vi aldrig fångat lax tidigare. 
I Byskeälven fångades lax i Tvärån och i 
Svartån, men inte i Kyrkbäcken. I Öreäl-
ven är utvecklingen förhållandevis svag. 
Av de kalkade biflöden konstaterades lax 
enbart i Kälkvattsbäcken. Lax fångades 
även i Idebäcken som mynnar i Umeälven 
nedströms Stornorrfors.

Det roligaste provfiskeresultatet 
under 2015 noterades emellertid i 
Hörnån. I Hörnån har tidigare endast 
enstaka laxungar fångats och ån klassas 
inte  som ett laxvattendrag. Vid provfisket 
2015 fångades laxungar på 7 av 12 lokaler.

Kalkning medför ett lyft för 
ekologisk status

VIX (VattendragsIndeX) är ett 
index för att beräkna ekologisk 

status i vattendrag med avseende på 
fiskfaunan. Indexet har utvecklats för att 
klassificera vatten enligt EU:s ramdirektiv 
och är sammansatt av sex delindex:
• individtäthet av öring och lax
• andel toleranta individer
• andel lithofila (hårdbottenlevande) 

individer
• andel toleranta arter
• andel intoleranta arter
• andel laxfiskar med reproduktion

För varje delindex beräknas san-
nolikheten för att lokalen har hög eller 
god status. Den sammanvägda statusen 
beräknas därefter som ett medelvärde 
för delindexen. Sannolikheten (p-värdet) 
antar ett värde mellan 0 och 1, där värdet 
1 innebär att sannolikheten för hög/god 

status är 100 %. Vid ett p-värde under 
0,467 är det inte troligt att statusen är 
god/hög.

Beräkningen av p-värden för res-
pektive delindex baseras på lokalens 
naturgivna förutsättningar. Exempelvis 
lokalbredd, höjd över havet, årsmedel-
temperatur och lutning. VIX är utvecklat 
för att spegla samlad påverkan från 
olika faktorer, bland annat övergödning, 
vandringshinder, flottledsrensning och 
försurning. Detta innebär att begreppet 
toleranta och intoleranta arter främst 
avser tålighet mot övergödning och hy-
drologisk påverkan. Således inte tolerans 
mot lågt pH och oorganiskt aluminium.

I början av 2016 presenterades en 
rapport av Havs- och vattenmyndigheten 
som baseras på 14 717 elfisken i kalkade 
vattendrag från hela landet. Inte oväntat 
visade utvärderingen att den ekologiska 
statusen förbättrades med tiden efter 
kalkning.

Västerbotten var det län som 
bidrog med mest underlag till utvär-
deringen. Antal genomförda elfisken i 
Västerbotten är så omfattande att det är 
möjligt att presentera separata siffror för 
länet.  I figur 29 redovisas utvecklingen 
avseende ekologisk status från före kalk-
ning till och med 23 år efter kalkstart. 
Figuren bygger på 4 730 elfisketillfällen 
och visar att andelen provfisken med 
god/hög status har ökat från 48 % innan 
kalkning till 68 % efter 23 års kalkning.

En närmare studie av resultaten 
visar att det främst är delindexen som 
baseras på individtäthet av öring och lax 
samt andel laxfiskar med reproduktion 
som ökat. En viss ökning kan även ses 
avseende andel lithofila individer. Övriga 
delindex visar ingen förändring över tid.

Laxen har ökat påtagligt i länet. Fotot är från fisktrappan i Norrfors där drygt 8 000 laxar 
vandrade upp i Vindelälven 2015. Foto: David Hammenstig.

Figur 29. Ekologisk status på elfiskade lokaler i kalkade vattendrag  
från innan kalkning till och med 23 år efter kalkstart. 

Figur 30. Medelvärde för ekologisk status på elfiskade lokaler i kalkade 
vattendrag  från innan kalkning till och med 23 år efter kalkstart. 
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Resultaten från de kalkade vat-

tendragen är naturligtvis mycket positiva. 
Att uppnå god eller hög ekologisk status 
är det övergripande målet för alla miljö-
åtgärder i sjöar och vattendrag. Det är 
också det åtagande som Sverige gjort i 
och med att EU:s ramdirektiv för vatten 
införlivats i svensk lagstiftning 2004. I 
teorin innebär åtagandet att alla vat-
tenförekomster (= sjöar och vattendrag 
över en viss storlek) ska uppnå god/hög 
status till 2021, eller senast 2027 om det 
finns särskilda skäl. 

Resultaten visar också på den 
långsiktighet som i allmänhet krävs för 
att uppnå en biologisk respons.  Det 
dröjde 12 år efter kalkstart innan det 
genomsnittliga elfisketillfället uppnådde 
god status och ytterligare 6 år innan med-
elvärdet signifikant överskred  nivån för 
god status. Figur 30 antyder att trenden 
fortfarande är positiv. Om nuvarande 
utveckling håller i sig kommer det att ta 
ytterligare 10 år innan 80 % av lokalerna 
uppnått god/hög status.

VIX ger en rättvis bild av 
fisksamhället

Redovisningen av resultaten 
baserat på år efter kalkning ger 

den mest rättvisa bilden över kalkningens 
effekter. Fördelen är också att de na-
turliga mellanårsvariationerna utjämnas. 
Naturliga variationer kan dels bero på 
en faktiskt variation avseende tillgången 
på olika fiskarter och livsstadier. Det kan 
också bero på varierande förhållanden 
vid elfiskets utförande, vilket främst på-
verkas av flödena. Höga flöden tenderar 
att försämra utfallet och vice versa. 

För öring och lax utgör vintern 
den svåraste perioden. Låga vinterflöden 
innebär att rommen torrläggs och fryser. 

Elfiske är den metod som används för att följa upp fiskbestånden i rinnande vatten. I Västerbotten 
provfiskar vi ungefär 240 lokaler årligen i kalkade vattendrag. Dessutom utförs ungefär 40 
provfisken i trendvattendrag och ett hundratal inom laxövervakningen. Foto: David Hammenstig. 

I extrema fall kan även bottnarna täckas 
av svallis. Detta hände under vintern 1996 
när även yngel och vuxen fisk påverkades. 

En redovisning av ekologisk status 
på kalenderår visar en dramatisk nedgång 
1996, vilket således berodde på låga 
vinterflöden och en osedvanligt kraftig 
bottenfrysning (figur 31 & 32). Ur figuren 
framgår att effekterna kvarstod även un-
der 1997 och 1998.  Även 2003 och 2004 
framstår som svaga år. Denna nedgång 

kan förklaras av låga flöden under vintern 
2003. De negativa effekterna kvarstod 
även vid provfiskena 2004.  

Höga flöden under fältsäsongen i 
juli och augusti uppträdde framför allt 
1998, men även under sommaren 2000. 
Det låga VIX-värdet för 1998 kan delvis 
vara en konsekvens härav. Däremot fram-
står inte 2000 som ett svagt år. 

Slutsatsen är att elfiske som metod 
tillsammans med bedömning av ekologisk 
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Figur 31. Medelvärde för ekologisk status på elfiskade lokaler i kalkade 
vattendrag innan kalkning samt från 1990 till och med 2015. 

Figur 32. Lägsta vinterflödet (januari-mars) i Dalkarlsån 1990-2015. 
Data från SMHI.
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status med  VIX framför allt speglar de 
faktiska variationerna i fisksamhället. 
VIX-värdet tycks inte i någon avgörande 
utsträckning påverkas av förhållandena 
(vattenflödet) i samband med fiskets 
genomförande.  

Om enbart tätheter av öring och 
lax beaktas vid utvärderingen blir utfallet 
ett annat. Fältsäsonger med höga flöden 
som 1998 och 2000 får genomslag i re-
sultaten och det finns ett tydligt negativt 
samband mellan öringtäthet och flöden 
i juli/augusti.

Sammantaget innebär detta att vi 
borde ändra kriterierna för måluppfyl-
lelse inom länets kalkningsprogram från 
>5 årsungar av öring/100 m2 till god el-
ler hög status enligt VIX. Därmed skulle 
bedömningarna även likriktas med EU:s 
ramdirektiv.  Fördelen med VIX är också 
att den beaktar hela fisksamhället och att 
den relaterar fångsten till lokalens natur-
givna förutsättningar. Nackdelen med VIX 
är den oerhört komplicerade beräkning-
en. I princip är det inte möjligt att göra 
beräkningen på egen hand. Denna tillhan-
dahålls automatiskt när elfiskeresultaten 
rapporteras till Elfiskeregistret (SERS). 
Därmed är det också mycket svårt att 
härleda varför VIX-värdet varierar mellan 
år och mellan olika lokaler. 

VIX ger högre 
måluppfyllelse

Måluppfyllelsen avseende ör-
ingårsungar uppfylldes på 

46 % av de elfiskade lokalerna för 2015. 
Motsvarande notering avseende god/
hög status var 67 %. (figur 33). De fyra 
lokaler som nådde hög status var Sävarån 
(Krokbäcksfallet och Svartiduforsen) 
samt Smörbäcken (mynningen) och Trys-
sjöbäcken (mynningen).

För samtliga kommuner innebar 
bedömningen med VIX en högre mål-
uppfyllelse än med öringungar (figur 34). I 
Robertsfors uppvisade 100 % av lokalerna 
god/hög status, men det är bara 2 lokaler 
i Tryssjöbäcken som ingår. Mer impone-
rande var noteringen på 84 % i Umeå 
där 63 lokaler provfiskades. Svagast var 
utfallet i Norsjö där den enda lokalen i 
Kvarnån inte uppnår måluppfyllelse oav-
sett bedömningssystem.

Dålig status avser främst lokaler 
som helt saknade fisk. Tre av dessa sju 
återfinns på Njakafjäll (figur 35). Mer 
sammanhängande områden med måttlig 
status ses främst på gränsen mellan Do-
rotea och Åsele där Fjällån och Stamsjöån 
uppvisar svaga noteringar. I övrigt var 
spridningen av lokaler med måttlig status 
förhållandevis jämn över länet.

-Verksamhetsberättelse för 2015-
Fiskfaunans utveckling 

beroende på kalkmetod

Kalkning av vattendrag görs 
antingen via våtmarker, sjöar 

eller med doserare. I praktiken är det 
vanligt att metoderna kombineras för att 
uppnå bästa möjliga resultat. I jämförelsen 
mellan metoderna ingår enbart sådana 
vattendrag där en metod dominerar så 
påtagligt att den är helt avgörande för den 
vattenkemiska effekten. Eftersom antalet 
provfisketillfällen blir betydligt färre och 
dessutom fördelas på tre kalkmetoder 
har resultaten grupperats i klasser om 
fem år.

Artantalet på lokalerna som kalkas 
via sjöar var betydligt högre innan kalk-
ning än motsvarande notering för dosera-
re och våtmarker (figur 35). Förklaringen 
torde vara att de sjökalkade vattendragen 

Dålig; 7
Otillfreds-

ställande; 8

Måttlig; 61

God; 152

Hög; 4

Figur 35. Kommunvis måluppfyllelse för fisk i kalkade vattendrag 2015 
bedömt som ekologisk status enligt VIX eller som >5 öringungar/100 m2.

Figur 33. Ekologisk status enligt VIX avseende fisk i kalkade vattendrag. 
Figuren avser resultat från elfisket under 2015. 

Figur 34. Ekologisk status enligt VIX avseende fisk i kalkade vattendrag. Figuren avser resultat 
från elfisket under 2015. 
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var mindre sura innan kalkning samt att 
de i större utsträckning även hyser arter 
som är mera knutna till sjöar, exempelvis 
abborre, gädda och mört. Utvecklingen 
efter kalkning är mest positiv i de dose-
ringskalkade vattnendragen.  

Andelen provfisken med föryngring 
av öring där öring förekom uppvisade ett 
likartat mönster (figur 36). Den lägsta 
noteringen innan kalkning återfanns i 
doseringskalkade vattendrag och den 
högsta i sjökalkade. Främst torde detta 
spegla pH-värdet innan kalkning där de 
sjörika vattensystemen var mindre sura. 
Efter kalkning uppvisar doserare och 
våtmarker likartade siffror. I de sjökalkade 
vattendragen ses ingen positiv respons 
avseende öringföryngring.

Tätheten av öring redovisas i form 
av median, vilket betyder att hälften av 
värdena ligger över och hälften under 
det angivna värdet. Valet av median i 
stället för medel beror på att enstaka 
mycket höga tätheter ger en skev bild av 

datamaterialet. Generellt var öringtäthe-
ten betydligt högre innan kalkning i de 
våtmarkskalkade vattendragen (figur 37). 
För samtliga kalkmetoder ses en positiv 
utveckling med tiden efter kalkstart. 

Efter kalkning i 20-25 år är fortfa-
rande tätheterna av öring betydligt högre 
i våtmarkskalkade vattendrag. Skillnaden 
i tätheter kan framför allt tillskrivas vat-
tendragens storlek. Generellt minskar 
tätheten med vattendragens storlek och 
de elfiskade lokalerna i våtmarkskalkade 
vattendrag var i genomsnitt bara hälften 
så breda jämfört med övriga kalknings-
metoder.   

Den ekologiska statusen var klart 
lägst i de doseringskalkade vattendragen 
innan kalkning (figur 38). Ökningen var 
därefter snabb och efter fem års kalk-
ning uppvisade doseringskalkade vatten 
en högre status än de övriga. I den sista 
årsklassen efter kalkning (20-25 år) sker 
en utjämning mellan metoderna, med en 
något lägre notering i våtmarkskalkade 
vattendrag.  

Jämförelsen mellan kalkningsmeto-
derna illustrerar hur svårt det är att här-
leda beräkningarna i VIX. De sjökalkade 
vattendragen uppvisar ingen respons på 
kalkning avseende artantal eller rekryte-
ring av öring. Ökningen i individtäthet av 
öring är också relativt begränsad. Likväl 
är utvecklingen avseende ekologisk status 
likvärdig med den som ses i våtmarkskal-
kade vattendrag. 

De mest positiva resultaten avser 
vattendrag som kalkas med doserare. 
Flera av dessa har tidvis pH-värden under 
6,0 och relativt höga halter av oorganiskt 
aluminium. Därmed fanns misstankar att 
den tidvis dåliga vattenkvaliteten mot-
verkat fiskfaunans återhämtning. Särskilt 
gällde detta vid en jämförelse med våt-
markskalkade vattendrag där i princip pH 
under 6,0 aldrig noteras.  

De erhållna resultaten tyder emel-
lertid på att utvecklingen varit minst lika 
positiv vid kalkning med doserare som 
via våtmarker. Responsen avseende såväl 
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Figur 37. Mediantäthet av öring i kalkade vattendrag från innan 
kalkning till och med 25 år efter kalkstart. 
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Figur 36. Andel elfisketillfällen med öring som uppvisade reproduktion 
(fångst av årsungar) från innan kalkning till och med 25 år efter kalkstart. 

Figur 35. Antal fångade fiskarter i kalkade vattendrag från innan 
kalkning till och med 25 år efter kalkstart. 

Figur 38. Medelvärde för ekologisk status på elfiskade lokaler i kalkade 
vattendrag  från innan kalkning till och med 25 år efter kalkstart. 



- 18 -

-Verksamhetsberättelse för 2015-

artantal som ekologisk status är bättre 
vid kalkning med doserare. Däremot är 
tätheten av öring lägre.   

Lyckat kräftprovfiske i 
Sävarån

Enligt uppgift fanns flodkräfta 
tidigare i Sävarån, men den slogs 

ut av försurningen. Under perioden 1995-

2000 genomfördes utsättning av 50 000 
kräftyngel i ån samt i Gravån och Gärs-
sjöbäcken. 1995 utplanterades dessutom 
1 000 tresomriga kräftor på två lokaler. 
Under 2001 och 2002 genomfördes 
provfisken på 10 lokaler, med vardera 25 
burar. Resultatet var mycket magert med 
totalt 15 kräftor 2001 och 3 kräftor 2002.  

Under sommaren 2015 upprepa-
des provfisket från 2001/2002. Resultatet 
var positivt. Kräftor fångades på 5 av 8 
lokaler i Sävarån, men inte i Gravån eller 
Gärssjöbäcken. Även om resultatet är 
positivt klassas fortfarande beståndet 
i Sävarån som svagt. Detta innebär att 
kräftfiske bör undvikas tills beståndet 
förbättrats ytterligare.

Kalka på våtmarker eller med doserare? Utvärdering av elfiskedata antyder att effekterna på fisk är likvärdiga. Foto: Mats Lindberg (t.v) och 
Terje Lysnes (t.h).

Dubbeltrumma i betong strax nedströms Mitti-Åträsket i Norsån. Trummorna utgjorde i princip vandringsstopp. Under 2015 ersattes dessa 
med en träbro inom ramen för projekt ReMiBar.
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Flottningsdamm i utkoppet av Stor-Holmsjön i Holmsjöbäcken. Dammen åtgärdades under 2015 inom ramen för projekt ReMiBar. 

Flottningsdamm i utkoppet av Svanaträsket i Holmsjöbäcken. Dammen åtgärdades under 2015 inom ramen för projekt ReMiBar. 

-Verksamhetsberättelse för 2015-

Pengar från EU åtgärdar 
vandringshinder i kalkade 

vattendrag

EU-projektet ReMiBar (Re-
moving Migratory Barriers in 

streams) fortsatte under 2015. Syftet 
med projektet är att åtgärda onaturliga 
vandringshinder, främst i form av väg-
trummor och flottningsdammar. Sam-
mantaget har drygt 160 av planerade 

Forssträcka i Armsjöbäcken före och efter restaurering 2015.

173 objekt åtgärdats. Eftersom projektet 
omfattar Sävarån och Lögdeälven ligger 
många objekt inom kalkade åtgärdsom-
råden. 

Under 2015 revs bland annat två 
flottningsdammar i Holmsjöbäckens 
vattensystem. Dammarna i utloppen från 
Stor-Holmsjön och Svanaträsket utgjorde 
vandringsstopp. Tillsammans var dessa 
dammar några av de högst prioriterade 

vandringshindren som kvarstod att åt-
gärda i kalkade vattendrag. 

Biotopåterställningen i 
Sävaråns huvudfåra slutförd

Under sommaren 2011 påbör-
jades en storskalig biotop-

återställning i Sävaråns vattensystem. 
Åtgärderna under 2011-2013 finan-
sierades bland annat via bidraget till 
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biologisk återställning, Sedan 2014 sker 
finansieringen inom projektet ”Levande 
laxälvar” som beviljats medel via Havs- 
och Vattenmyndighetens anslag 1:12.

Under sommaren 2015 slutfördes 
arbetet i Sävaråns huvudfåra med res-
taurering av forsarna runt Gunnismark 
och Sävar.  Arbeten med grävmaskin ge-
nomfördes även i Gravån och Pålböleån. 
I de två sistnämnda kommer ytterligare 
restaurering att genomföras under 2016. 
Då kommer sannolikt även Lossmenån 
att åtgärdas. Förhoppningsvis kommer 
även dammen i Lossmens utlopp att 
åtgärdas under 2016 inom ramen för 
projekt ReMiBar.  

Inom projeketet ”Levande laxälvar” 
fortsatte även restaureringen av Karls-
bäcken under 2015. Karlsbäcken är biflö-
de till Lögdeälven och utgör målområde 
för kalkning. Återställningen påbörjades 
2014 och kommer att slutföras 2016 
eller 2017. 

Sjätte säsongen avklarad i 
Hörnån

Återställningen i Hörnån star-
tade 2011. Åtgärderna under 

2015 koncentrerades till Armsjöbäcken.  
Samtliga forssträckor i Armsjöbäckens 

nedre del har restaurerats, bland annat 
Gammkvarnforsen och Koxiforsen. Dess-
utom har vi tillförd ca 140 ton lekgrus i 
Hörnåns övre del, mellan Brännland och 
Braxele. 

Nordmalings kommun är hu-
vudman och länsstyrelsen ansvarar för 

arbetsledningen i fält. Kostnaderna un-
der 2015 uppgick till drygt 1,1 miljoner 
kronor och finansierades via bidraget till 
biologisk återställning i kalkade vatten 
och fiskevårdsbidrag. Återställningen i 
Hörnån/Armsjöbäcken beräknas ta yt-
terligare tre säsonger i anspråk.

Flygbild över Skjutbandeforsen i Sävarån. Innan restaurering var forsen rensad och kanaliserad (lilla bilden). Vid restaureringen öppnades 
de avstängda sidogrenarna och sten återfördes till strömfåran.

Även sommaren 2015 präglades av ett intensivt arbete med biotoprestaurering i tidigare 
flottningspåverkade vattendrag. 
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