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Förord  

Makrofyter eller vattenväxter är en mycket viktig del av sjöarnas ekosystem. De är 

också viktiga för uppföljningen av såväl art- och habitatdirektivet, vattendirektivet 

samt för miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag och ett rikt 

växt och djurliv. Från och med 2015 har därför makrofytinventeringar införts i den 

regionala övervakningen för länet. 2015 genomfördes inventeringar i 8 sjöar 

spridda i länet och resultaten visade på att flera av sjöarna har höga naturvärden 

medan två av sjöarnas har måttlig status enligt vattendirektivets krav. 

Undersökningarna och rapporten har utförts av Tina Kyrkander och Jonas Örnborg 

på Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB.  

 
Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  



Sammanfattning  

Följande rapport redovisar inventeringar av makrofyter (vattenväxter) i Västra 

Götalands län utförda 2015. Inventeringen ingår i Länsstyrelsens Regionala över-

vakningsprogram för sjöar och vattendrag för programperioden 2015-2020 

Inventeringen av undervattensväxter är gjord i de åtta sjöarna Eggbysjön, Stora 

Hästefjorden, Ämten, Kärnsjön, Kollungeröd vatten, Strömsvattnet, Mogden och 

Store Nären. Vissa av sjöarna har inventerats tidigare men aldrig enligt den stan-

dardiserade undersökningstypen Makrofyter i sjöar (Naturvårdsverket 2010). 

Denna inventeringsmetodik tillåter bedömning av ekologisk status med avseende 

på makrofyter.   

Store Nären och Stora Hästefjorden bedöms ha Hög ekologisk status med avseende 

på trofiindex för makrofyter. I Store Nären noterades även den rödlistade (VU) 

arten klotgräs (Pilularia globulifera) och i Stora Hästefjorden påträffades den röd-

listade (EN) skaftslamkrypa (Elatine hexandra). Kärnsjön och Mogden bedöms ha 

God ekologisk status medan övriga sjöar har Måttlig ekologisk status med avse-

ende på makrofyter. Bedömningen av Eggbysjön, Stora Hästefjorden och Ämten 

anses dock vara något missvisande. I Eggbysjön påträffades ett begränsat antal 

arter vilket i vissa fall kan leda till en felaktig bedömning. I Ämten påträffades den 

rödlistade (VU) kransalgen spretsträfse (Chara rudis) samt två andra kransalger, 

mellansträfse (Chara intermedia) och rödsträfse (Chara tomentosa), som inte på-

träffas särskilt ofta i våra svenska sjöar. I Stora Hästefjorden påträffades många 

arter som bidrar till ett högt trofiindex, dock i generellt låg frekvens och på ringa 

djup. Författarna anser att den ekologiska statusen för Eggbysjön, Stora Hästefjor-

den och Ämten är felaktig och en egen bedömning görs som innebär att dessa tre 

sjöar bedöms ha God ekologisk status. 
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Inledning 

Inventeringen av de åtta sjöarna Eggbysjön, Stora Hästefjorden, Ämten, Kärnsjön, 

Kollungeröd vatten, Strömsvattnet, Mogden och Storenären ingår i länets nya del-

program för makrofyter. Delprogrammet ingår i Länsstyrelsens Regionala över-

vakningsprogram för sjöar och vattendrag för programperioden 2015-2020. Vissa 

av sjöarna ligger inom skyddade områden. En del har också känd förekomst av 

sällsynta och hotade arter från tidigare inventeringar. Tidigare inventeringar har 

dock ej genomförts med den standardiserade undersökningstypen för Makrofyter i 

sjöar (Naturvårdsverket 2010). 

I följande rapport beskrivs resultatet från varje inventerad och bedömd sjö med 

tabeller, kartor och figurer. För varje sjö redovisas bland annat siktdjup, antal arter 

och hur frekvent de förekommer samt vilka arter som är dominerande.  

Genom att inventera makrofyter enligt en standardiserad metod är det möjligt att ha 

miljöövervakning avseende vattenvegetation genom att göra en uppföljande inven-

tering i sjöarna om några år. En jämförelse mellan olika inventeringstillfällen kan 

då visa om det maximala djupet för makrofytinventeringen, artantalet, påträffade 

arter samt frekvensen av arter har förändrats.    
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Metod och Syfte 

Metodiken vid makrofytinventeringen av sjöarna har följt Naturvårdsverkets 

undersökningstyp Makrofyter i sjöar 2010-04-08 (Naturvårdsverket 2010). I enlig-

het med undersökningstypen inventeras förutom kärlväxter även kransalger samt 

mossor knutna till vattenmiljöer. Syftet med inventeringen är att göra en status-

klassning utifrån fynd av förekommande makrofyter samt att jämföra resultatet 

med tidigare inventering. 

Statistiska aspekter 

Statusklassningen utifrån makrofyter enligt EU:s vattendirektiv baseras på de arter 

som påträffas vid inventering av en sjö. Artlistans längd avgörs bland annat av 

antalet inventerade transekter i respektive sjö. I aktuell undersökningstyp 

(Naturvårdsverket 2010) anges att ett statistiskt tillförlitligt datamateriel för att 

erhålla en representativ artlista erhålles av det antal inventerade transekter där det 

kumulativa artantalet av påträffade makrofyter planat ut. Som generell tumregel 

anges att det kumulativa artantalet anses plana ut när det inte längre görs fynd av 

nya arter i tre på varandra följande transekter. 

Mätprogram 

Inventeringsmetodiken har varit fridykning alternativt krattning. Vid fridykning 

används en inventeringsram a´25 x 50 cm och vid användning av kratta görs ett 

cirka 50 cm långt krattdrag med en 25 cm bred kratta. Djupförhållanden avläses 

den första metern (0-0,9 meter) av fridykaren med hjälp av inventeringsramen och 

därefter med hjälp av djupmätare fastsatt på fridykaren. Inventeringar genomförs 

med ett djupintervall på 20 cm. Vid inventeringen avslutas transekten när inga 

växter påträffats på tre efter varandra liggande djupintervall, dvs. efter ett samman-

lagt djup av 60 cm (3*20 cm). I sjöar eller delområden med mycket långgrunda 

förhållanden medför det att en transekt kan bli orimligt lång och i princip gå från 

ena stranden och över till motsatta. Därför görs en rimlighetsbedömning när djupet 

inte ökar, alternativt minskar och efter en längre inventerad sträcka avslutas tran-

sektinventeringen (uppskattningsvis 50 – 70 meter). 
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Figur 1. Översiktskarta för inventerade sjöar i Västra Götalands län 2015. 

Inventeringsramen placeras minst en gång vid varje djupintervall och förekomst av 

makrofyter avläses. Som minst placeras därmed 5 rutor per 1 meters djupintervall. 

Placeringen av inventeringsramen på botten slumpas ut med en ”situationsanpassad 

metodik” av inventeraren. I områden med jämnt sluttande botten sker förflyttning-

en längs med transekten och mellan djupintervallen genom en förutbestämd för-

flyttning, mätt som antal bentag, innan rutan placeras på botten igen och makrofyt-

förekomsten avläses. Förflyttningens sträcka mellan två rutor avgörs av bottento-

pografin som bedöms på plats och med kännedom om bottens lutning från tidigare 

inventering. En brant botten innebär en kort förflyttning för att kunna täcka in alla 

djupintervall och vice versa. I en långgrund sjö med > 5 meter men ≤ 10 meter 

mellan 2 djupintervall ska rutorna placeras varannan meter. Är avståndet > 10 me-
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ter mellan djupintervallen ska 5 rutor placeras, med jämnt avstånd, mellan djupin-

tervallen. Antalet rutor som placeras mellan olika djupintervall skiljer sig därmed 

mycket mellan en botten med brant lutning och en botten med flack lutning. 

Makrofytförekomst samt aktuella djupförhållanden kommuniceras med person i båt 

som antecknar i fältprotokoll. Avstånd från strand avläses med hjälp av GPS. På-

träffade arter rapporteras endast som förekomst i rutan och ingen notering av täck-

ningsgraden av respektive art görs vilket är i enlighet med undersökningstypen. 

I de fall när inventeringsrutan avläses under vattnet och tveksamheter om arttillhö-

rigt föreligger plockas material med upp till ytan för artbestämning ovan ytan. I 

särskilt tveksamma fall plockas även material in för studier i lupp på labb. Fram-

förallt gäller detta bestämning av kransalger, mossor och vissa natearter. 

Arter som påträffas utanför transekterna noteras på djupet 1000 meter. Dessa arter 

räknas ej med i bedömningen av ekologisk kvot.  

Statusklassning 

Alla påträffade vattenväxter, alger eller mossor ingår inte vid bedömningen av 

status men de arter som ingår i bedömningen har givits ett indikatorvärde på mellan 

1 och 10 (Naturvårdsverket 2008). Ett högt indikatorvärde indikerar preferens för 

låga tot-P halter och vice versa. Exempel på arter med preferenser för höga tot-P-

halter (låga indikatorvärden) är kransslinga (Myriophyllum verticillatum), vatten-

aloe (Stratiotes aloides) och hjulmöja (Ranunculus circinatus). Arter med höga 

indikatorvärden vilket indikerar preferenser för låga tot-P halter (enligt Natur-

vårdsverkets föreskrifter) är bland annat notblomster (Lobelia dortmanna), klotgräs 

(Pilularia globulifera) och trådnate (Potamogeton filiformis). Arterna har också en 

viktfaktor där ett lågt värde betyder att de kan förekomma i vatten med mer olika 

tot-P nivå än arter med högre viktfaktor, som är mer specifika och har smalare 

nischer. Klassningen görs enligt av Havs – och vattenmyndighetens angivna refe-

rensvärden och klassgränser (Havs-ochVattenmyndigheten 2013).  

När kvoten hamnar nära klassgränsen till annan status än den bedömda, används 

vissa arter för en slutgiltig s.k. "expertbedömning" av områdets status, som möjlig-

en ändrar vilken ekologisk status delområdet får. Ett område som exempelvis fått 
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en ekologisk kvot på 0,96 och 

därmed bedömningen Hög eko-

logisk status ligger nära klass-

gränsen (<0.05 enheter) till God 

ekologisk status vilket, enligt 

definition, anses vara en osäker 

klassificering. Om detta delom-

råde visar sig hysa arter som 

inte anses förekomma i områden 

med Hög ekologisk status kan en ny bedömning göras och delområdet klassas till 

God ekologisk status. Vissa arter används som indikatorer på att området bör ges 

status god eller lägre, exempelvis dyblad (H. morsus-ranae) och axslinga (M. spi-

catum). Andra arter indikerar att området borde stå kvar i den bedömda klassen 

Hög ekologisk status exempelvis; styvt braxengräs (I. lacustris), löktåg (J. bul-

bosus) och notblomster (L. dortmanna) (Havs-ochVattenmyndigheten 2013).  

Fördelningen mellan arter 

Påfallande ofta påträffas ett stort antal arter av makrofyter i sjöar med hög fosfor-

halt (eutrofa sjöar). Många gånger förekommer det stora flertalet arter i mycket låg 

frekvens medan ett fåtal arter fullständigt dominerar vegetationssamhället. Det kan 

dock vara intressant att se hur fördelningen mellan påträffade arter ser ut i vegetat-

ionssamhället för att få en ökad förståelse för växternas ekologiska betydelse i sjön. 

Generellt anses undervattensvegetation har större betydelse i det ekologiska syste-

met jämfört med flytblads- och övervattensvegetation. I näringsrika sjöar domine-

rar ofta gul näckros (Nuphar lutea) medan exempelvis styvt braxengräs (Isoëtes 

lacustris) kan dominera i mer näringsfattiga sjöar. 

 

Regleringsindex 

Reglering kan påverka en sjö på olika sätt. sjöar. Högt vatten under sommaren kan 

leda till erosion och att vegetation har svårt att etableras. Lågt vatten under vintern 

kan däremot leda till bottenfrysning vilket har negativ inverkan på redan etablerad 

Gränsvärden för bedömning av status (Havs – och 

Vattenmyndigheten 2013). 

Ekologisk status Ekologisk kvot 

Hög ≥ 0,93 

God ≥ 0,84 < 0,93 
Måttlig  ≥ 0,57 < 0,84 
Otillfredsst./dålig < 0,57 
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vegetation. Studier visar att stora 

isoetider (notblomster och styvt 

braxengräs) påverkas särskilt 

(Hellsten 1997).  

En klassificering av arter som 

gynnas, missgynnas eller är opå-

verkade av sänkning under vinter-

period har gjorts utifrån finska 

förhållanden (Hellsten 2009). Med 

hjälp av denna klassificering kan 

ett regleringsindex (WIc) beräknas efter inventering av makrofyter i en sjö. I före-

liggande rapport används en preliminär bedömning av detta index, som klassats 

efter inventeringar i värmländska sjöar (Wallsten 2010). Det bör dock tilläggas att 

detta index är beräknat för kraftigt reglerade sjöar.    

Preliminär klassning av WIc-index (Wallsten 2010). 

Preliminär klassning 
av Vattenreglerings-
index (WIc): 

Status enligt WIc-
index 

> 20 Hög status 
(-20)-20 God status 

(-50)-(-20) Måttlig status 

(-90)-(-50) 
Otillfredsställande 
status 

≤( -90) Dålig status 
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Resultat 

De inventerade sjöarna har olika egenskaper med avseende på förekommande arter, 

den maximala djuputbredningen, trofiindex (utgår från vilka arter som påträffas i 

sjön) och därmed statusklassning enligt TMI (trofiskt makrofytindex). De skiljer 

sig även åt sinsemellan avseende exempelvis siktdjup och regleringsindex. I tabell 

1 är resultatet från alla sjöar samlade. Som tabellen visar finns inget linjärt sam-

band mellan exempelvis siktdjup och ekologisk status. Vissa av de arter som bidrar 

till en högre bedömning avseende ekologisk status kan alltså förekomma i sjöar 

med lågt siktdjup, men endast i grunda områden. I bedömningen av trofiindex och 

därmed den ekologiska statusen tas ingen hänsyn till hur frekvent en art förekom-

mer. En art som endast påträffas i enstaka exemplar i en inventering får därmed 

lika stor betydelse i bedömningen som en art som förekommer mycket allmänt. 

Förutom statusklassning enligt TMI är även en bedömning gjord av författarna för 

samtliga sjöar. I denna bedömning har såväl Eggbysjön som Ämten höjts, och 

Stora Hästefjorden sänkts, med avseende på ekologisk status.   

 

 

 

bedöms lika    

Tabell 1. Resultat för de inventerade sjöarna.  

Lokal Trofiindex 
Statusklassning 
enligt TMI 

Författarnas 
bedömning 

Status enl 
WIc-index 

Siktdjup 
(m) 

Eggbysjön 5,98 Måttlig God Hög 3,35 
Stora Hästefjorden 7,97 Hög God Hög 0,93 
Ämten 6,28 Måttlig God God 3,60 
Kärnsjön 7,72 God God Hög 1,00 
Strömsvattnet 6,68 Måttlig Måttlig Hög 1,10 
Kollungeröd vatten 6,36 Måttlig Måttlig Hög 0,72 
Mogden 7,39 God God Hög 1,93 
Storenären 8,41 Hög Hög Hög 4,70 
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Eggbysjön 

Eggbysjön, Skara kommun, inventerades 2015-06-23. Sjön inventerades av 

Örnborg & Kyrkander senast 2009 med avseende på klassningen av Natura 2000-

habitat. Den inventeringen genomfördes dock ej enligt den standardiserade 

undersökningstypen Makrofyter i sjöar.  

Siktdjupet uppmättes till 3,35 meter vid inventeringstillfället och den djupast före-

kommande arten (hornsärv - Ceratophyllum demersum) påträffades på 3,8 meters 

djup.  

Vid inventeringen gjordes fynd av 12 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 2). De fyra påträffade arterna hornsärv, korsandmat (Lemna trisulca), grov-

nate (Potamogeton lucens) och trubbnate (Potamogeton obtusifolius) är typarter för 

Natura 2000-habitat 3150 ”naturligt näringsrika sjöar”. De fyra arterna förekommer 

dock tämligen sparsamt. Djupast påträffad undervattensväxt var hornsärv på 3,8 

meter och därefter trubbnate och ålnate (Potamogeton perfoliatus) på 3,6 meter.  

 

Figur 2. Gul näckros i Eggbysjön. På bilden syns tydligt att vattnet är klart.   
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I diagrammet i figur 3 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är näckros den mest dominerande arten dock tätt följd av stor 

näckmossa (Fontinalis antipyretica). Balansen mellan näckrosor och övrig vegetat-

ion tycks vara ojämn och endast ett fåtal arter förekommer allmänt (ca 5 % eller 

mer av inventerade rutor). Som figuren visar påträffas endast två av åtta arter all-

mänt. Detta omfattar 25 % av flytblads- och undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

Tabell 2. Artlista för Eggbysjön.  

Artlista Eggbysjön         

  
Egenskap Habitat Max. djup Förekomst 

Carex sp Starr   0,4 5 % 

Ceratophyllum demersum Hornsärv N2000 3150 3,8 4 % 

Elodea canadensis Vattenpest   3,4 2 % 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa   3,8 34 % 

Lemna trisulca Korsandmat N2000 3150 0,6 2 % 

Nuphar lutea Gul näckros   3,8 37 % 

Phragmites australis Vass   3 17 % 

Potamogeton lucens Grovnate N2000 3150 3,4 2 % 

Potamogeton obtusifolius Trubbnate N2000 3150 3,6 2 % 

Potamogeton perfoliatus Ålnate   3,6 2 % 

Schoenoplectus lacustris Säv   0,6 1 % 

Typha latifolia Bredkaveldun   0,6 2 % 

 

 

 

Figur 3. Förekomst av arter i inventerade rutor (undantaget övervattensväxter). 
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2015 får Eggbysjön en Ekologisk kvot på 0,69 och uppnår därmed "Måttlig ekolo-

gisk status" med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger inte nära 

gränsen för "God status" (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en säker 

klassificering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19.  

En ekologisk kvot på 0,69 är ovanligt lågt och tilldelas ofta en kraftigt påverkad sjö 

med exempelvis hög näringsbelastning. Vid en närmare analys av ingående arter 

kan det konstateras att det endast är näringsgynnade arter som påträffas men att det 

inte tycks finnas någon övergödningsproblematik i sjön då arterna förekommer på 

ett mycket stort djup. När så få arter påträffas i en sjö är det inte ovanligt att resul-

tatet (den ekologiska kvoten och därmed ekologisk status) blir missvisande. Lik-

nande vegetation kan ses i andra klara, kalkrika sjöar exempelvis i den närliggande 

Stakasjön. Med detta underlag gör författarna bedömningen att Ämten därför anses 

ha "God ekologisk status". 

Eggbysjön har ett regleringsindex (WIc) på 100 vilket indikerar Hög status med 

avseende på makrofyter (Wallsten 2010). 

I området inventerades sex 

transekter som presenteras i 

figur 4. Start- och stoppkoor-

dinat ses i bilaga 1. 

  

 

Figur 4. Eggbysjön med samtliga sex transekter.   
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Stora Hästefjorden 

Stora Hästefjorden, Vänersborgs kommun, inventerades 2015-08-06. Sjön 

inventerades av Örnborg & Kyrkander senast 2009 med avseende på klassningen 

av Natura 2000-habitat. Den inventeringen genomfördes dock ej enligt den 

standardiserade undersökningstypen Makrofyter i sjöar. I Stora Hästefjorden har 

det även genomförts en del inventeringar med avseende på den rödslistade (EN) 

sällsynta arten skaftslamkrypa (Elatine hexandra) under senare år. Denna 

inventering har dock ej varit heltäckande utan endast genomförts i områden med 

tidigare kända fynd av arten.  

Siktdjupet var endast 0,93 meter vid inventeringstillfället 2013 och vattnet upplev-

des som grumligt. De undervattensväxter (sex arter) som påträffas djupast 

förekommer på det ringa djupet 0,3 meter vilket kan förklaras med att siktdjupet är 

lågt. Det finns helt enkelt inte möjlighet för undervattensvegetationen att klara sig 

djupare till följd av att ljustillgången är begränsad. 

 

Figur 5. Strandpryl förekommer på de grunda sandiga bottnarna i Stora Hästefjorden.    
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Vid inventeringen gjordes fynd av 26 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 3). Fem arter, skaftslamkrypa, nålsäv (Eleocharis acicularis), styvt braxen-

gräs, strandpryl (Littorella uniflora), notblomster (Lobelia dortmanna) och strand-

ranunkel (Ranunculus reptans) är typarter för N2000-habitat 3110 ” oligotrofa 

mineralfattiga sjöar” och/eller 3130 ” oligo-mesotrofa sjöar”. Ingen av arterna fö-

rekommer dock särskilt rikligt. Den påträffade vattenpilört (Persicaria amphibia) 

Tabell 3. Artlista för Stora Hästefjorden.   

Artlista Stora Hästefjorden         

  
Egenskap Habitat Max. djup Förek. 

Carex Starr   0,2 5 % 

Elatine hexandra Skaftslamkrypa N2000 
Rödlistad 

3110 
Starkt hotad (EN) 

0,2 2 % 

Eleocharis acicularis Nålsäv N2000 3130 0,3 8 % 

Eleocharis palustris Knappsäv   0,3 2 % 

Equisetum fluviatile Sjöfräken   0,2 2 % 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa   0,3 1 % 

Iris pseudacorus Gul svärdslilja   0,2 1 % 

Isoëtes lacustris Styvt braxengräs N2000 3110, 3130 0,2 2 % 

Lemna minor Andmat   0,2 3 % 

Littorella uniflora Strandpryl N2000 3110, 3130 0,2 3 % 

Lobelia dortmanna Notblomster N2000 3110, 3130 0,3 1 % 

Lysimachia vulgaris Strandlysing   0 1 % 

Myriophyllum alterniflorum Hårslinga   0,2 1 % 

Nitella flexilis Glansslinke   0,2 2 % 

Nitella flexilis/opaca Glans-/mattslinke   0,1 1 % 

Nitella wahlbergiana Nordslinke   0,3 1 % 

Nuphar lutea Gul näckros   1,1 27 % 

Nymphaea alba Vit näckros   0,7 2 % 

Persicaria amphibia Vattenpilört N2000 3150 1,2 15 % 

Phragmites australis Vass   0,5 5 % 

Potamogeton gramineus Gräsnate   0,3 1 % 

Potamogeton natans Gäddnate   0,2 3 % 

Potamogeton perfoliatus Ålnate   1000  

Ranunculus reptans Strandranunkel N2000 3130 0,3 6 % 

Sagittaria sagittifolia Pilblad Rödlistad 
Nära hotad 
(NT) 

 0,3 2 % 

Schoenoplectus lacustris Säv   0,5 5 % 
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som är typart för habitat 3150 ”naturligt näringsrika sjöar” förekommer desto mer 

allmänt och påträffas i 15 % av inventerade rutor.  

I diagrammet i figur 6 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är gul näckros den mest dominerande arten. Även vattenpilört 

förekommer rikligt. Relativt få arter förekommer frekvent (i ca 5 % eller mer av 

inventerade rutor). Som figur 6 visar påträffas fyra av 17 arter i minst 5 % av in-

venterade rutor. Detta omfattar endast 24 % av flytblads- och undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen får 

Stora Hästefjorden en Ekologisk kvot på 0,96 och uppnår därmed "Hög ekologisk 

status" med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger dock nära grän-

sen för "God status" (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en osäker 

klassificering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Därmed görs en expertbedöm-

ning av sjön. Vid inventeringen gjordes fynd av styvt braxengräs och notblomster 

som anses förekomma enbart i klassen "Hög status med" ≥70 % men < 100 %. Inga 

arter påträffades som talar för en sänkning av ekologisk status. Eftersom de flesta 

arter i Stora Hästefjorden (76 %) förekommer sällsynt och djupast påträffade art 

noterades på 0,3 meters djup, bör Stora Hästefjorden enligt författarna ges bedöm-

ningen "God ekologisk status". 

 

Figur 6. Förekomst av arter i inventerade rutor i Stora Hästefjorden (undantaget övervattensväxter).   
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Stora Hästefjorden har ett regleringsindex (WIc) på 69 vilket indikerar Hög status 

med avseende på makrofyter (Wallsten 2010). 

 

I området inventerades tio transekter som presenteras i figur 7. Start- och stoppko-
ordinat ses i bilaga 1. 

  

 

Figur 7. Stora Hästefjorden med samtliga tio transekter. 
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Ämten 

Ämten, Skara kommun, inventerades 2015-06-22 och sjön har inte inventerats 

tidigare på uppdrag av länsstyrelsen. Ämten ligger strax söder om Flämsjön som 

inventerats med avseende på kransalger inom Åtgärdsprogram för hotade arter, 

vilket resulterat i fynd av åtta arter kransalger. Vid årets inventering i Ämten 

påträffades också tre kransalger varav en, spretsträfse (Chara rudis), är rödlistad i 

kategorin VU (sårbar) och som tidigare ingick i Åtgärdsprogram för hotade 

kransalger – stora kalkrika sjöar.  

Siktdjupet uppmättes till 3,6 meter vid inventeringstillfället och den djupast före-

kommande arten (axslinga Myriophyllum spicatum) påträffades på 3,8 meters djup. 

Vattnet upplevdes dock som något brunfärgat och sjön har inte samma klara karak-

tär på vattnet som många andra sjöar i Valleområdet. I vissa områden var före-

komsten av fintrådiga alger stor.  

Vid inventeringen gjordes fynd av 20 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 4). Tre arter, kransalgerna mellansträfse (Chara intermedia) och rödsträfse 

(Chara tomentosa) samt kärlväxten trådnate (Potamogeton filiformis) är typarter 

 

Figur 8. Kransalger med relativt kraftig inkrustering av kalk på botten i Ämten.  
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för habitat 3140 ”kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger”. 

Axslinga, grovnate och trubbnate är däremot typarter för habitat 3150 ”naturligt 

näringsrika vatten”. Samtliga påträffade typarter förekommer tämligen sparsamt. 

I diagrammet i figur 9 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är gul näckros den mest dominerande arten som förekommer i 

nästan var tredje inventerad ruta. Relativt många arter, fem av 13, förekommer 

frekvent (i ungefär 5 % eller mer av inventerade rutor). Detta omfattar 38 % av 

flytblads- och undervattensarterna. 

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2015 får Ämten en Ekologisk kvot på 0,73 och uppnår därmed "Måttlig ekologisk 

status" med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger inte nära grän-

Tabell 4. Artlista Ämten.    

Artlista Ämten           

  
Egenskap Habitat Max. djup Förek. 

Alisma plantago-aquatica Svalting   0 1 % 

Caltha palustris Kabbleka   0 1 % 

Carex Starr   2,8 1 % 

Chara intermedia Mellansträfse N2000 3140 2 3 % 

Chara rudis Spretsträfse Rödlistad 
Sårbar (VU) 

 2 3 % 

Chara tomentosa Rödsträfse N2000 3140 1,6 2 % 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa   2 5 % 

Lysimachia thyrsiflora Topplösa   0 2 % 

Myriophyllum spicatum Axslinga N2000 3150 3,6 7 % 

Nuphar lutea Gul näckros   2,8 31 % 

Nymphaea alba Vit näckros   1,4 9 % 

Phragmites australis Vass   3,2 6 % 

Potamogeton filiformis Trådnate N2000 3140 0,6 1 % 

Potamogeton lucens Grovnate N2000 3150 2,6 4 % 

Potamogeton obtusifolius Trubbnate N2000 3150 2,7 1 % 

Potamogeton perfoliatus Ålnate   2 8 % 

Schoenoplectus lacustris Säv   1 1 % 

Stuckenia pectinata Borstnate   2,2 5 % 

Typha latifolia Bredkaveldun   0,3 2 % 

Utricularia australis/vulgaris Syd-/vattenbläddra   0,6 1 % 
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sen för "God status" (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en säker 

klassificering.  

Det bör dock tilläggas att de påträffade arterna i Ämten borde innebära att sjön ges 

en högre bedömning avseende ekologisk kvot. Flera av de sällsynta typarterna för 

habitat 3140 har missvisande indikatorvärden. Kransalgen spretsträfse har enligt 

författarnas bedömning alltför lågt indikatorvärde respektive viktfaktorer med 

tanke på att den framförallt förekommer i klara kalkrika sjöar. Med tanke på dess 

mycket specifika krav är det anmärkningsvärt att viktfaktorn är låg (0,6). Detta 

gäller även till viss del rödsträfse och trådnate som ofta påträffas i kalkrika respek-

tive näringsfattiga vatten. Enligt författarna bör därför bedömningen för Ämten 

vara ”God ekologisk status". 

Ämten har ett regleringsindex (WIc) på 0 vilket indikerar God status med avseende 

på makrofyter (Wallsten 2010). 

I området inventerades nio transekter som presenteras i figur 10. Start- och stopp-

koordinat för transekterna ses i bilaga 1. 

 

Figur 9. Förekomst av arter i inventerade rutor i Ämten (undantaget övervattensväxter).   
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Figur 10. Ämten med samtliga nio transekter.  
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Kärnsjön 

Kärnsjön, Munkedals kommun, inventerades 2015-08-15. Sjön har enligt vår 

kännedom inte inventerats tidigare med avseende på makfrofyter. 

Siktdjupet var endast 1,0 meter vid inventeringstillfället och vattenfärgen var mörk. 

Den enda undervattensväxten som påträffades på 1,2 meters djup var 

strandranunkel vilket är relativt grunt men kan förklaras med att siktdjupet är 

tämligen lågt. 

Vid inventeringen gjordes fynd av 15 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 5). Två arter (nålsäv och strandranunkel) är typarter för habitat 3130 ”oligo-

mesotrofa sjöar”. Strandranunkel förekommer allmänt medan nålsäv är mer säll-

synt. Vattenpilört och axslinga, som påträffades utanför inventerade transekter – 

därav noteringen 1000 m djup, är typarter för habitat 3150 ”naturligt näringsrika 

sjöar”. Vattenpilört förekommer allmänt. 

 

Figur 11. Stora delar av strandkanten runt Kärnsjön är mycket branta och klippiga.     
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Tabell 5. Artlista Kärnsjön.   

Artlista Kärnsjön         

  
Egenskap Habitat 

Max. 
djup Förek. 

Callitriche cophocarpa Sommarlånke   0,5 2 % 

Carex Starrar   0,6 15 % 

Eleocharis acicularis Nålsäv N2000 3130 0,2 2 % 

Eleocharis palustris Knappsäv   0,5 3 % 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa   1,8 4 % 

Iris pseudacorus Gul svärdslilja   0,4 6 % 

Lysimachia vulgaris Strandlysing   0,6 15 % 

Lythrum salicaria Fackelblomster   0,4 9 % 

Menyanthes trifoliata Vattenklöver   0,4 1 % 

Myriophyllum spicatum Axslinga N2000 3150 1000  

Nuphar lutea Gul näckros   2 8 % 

Persicaria amphibia Vattenpilört N2000 3150 1,4 5 % 

Phragmites australis Vass   0,2 4 % 

Potentilla palustris Kråkklöver   0,2 2 % 

Ranunculus reptans Strandranunkel N2000 3130 1,2 6 % 

 

 

Figur 12. Förekomst av arter i inventerade rutor i Kärnsjön (undantaget övervattensväxter).   
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I diagrammet i figur 12 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är gul näckros den mest dominerande arten även om den före-

kommer glest i jämförelse med andra sjöar i aktuell inventering. Endast gul näck-

ros, strandranunkel och vattenpilört förekommer allmänt (i ca 5 % eller mer av 

inventerade rutor).  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen får 

Kärnsjön en ekologisk kvot på 0,92 och uppnår därmed "God ekologisk status" 

med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger dock nära gränsen för 

Hög status (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en osäker klassifice-

ring enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Därmed görs en expertbedömning av sjön. 

Vid inventeringen gjordes inte fynd av några arter som kan vara vägledande för en 

annan bedömning av sjöns ekologiska status varför bedömningen kvarstår. 

Kärnsjön har ett regleringsindex (WIc) på 50 vilket indikerar Hög status med avse-

ende på makrofyter (Wallsten 2010). 

I området inventerades åtta transekter som presenteras i figur 13. Start- och stopp-

koordinat ses i bilaga 1. 

  

Figur 13. Kärnsjön med samtliga åtta transekter.  

 - 26 - 

 



Strömsvattnet  

Strömsvattnet, Strömstad kommun, inventerades 2015-06-26 och sjön har inte 

inventerats tidigare på uppdrag av länsstyrelsen. 

Siktdjupet uppmättes till 1,1 meter vid inventeringstillfället. Den djupast växande 

undervattensarten var kransslinga (Myriophyllum verticillatum) som påträffades på 

2,2 meters djup. 

Vid inventeringen gjordes fynd av 20 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 6). De fyra arterna hornsärv, kransslinga vattenpilört och trubbnate är typar-

ter för habitat 3150 ”naturligt näringsrika vatten”. Hornsärv förekommer allmänt 

medan övriga arter påträffas i 3 – 5 % av de inventerade rutorna. 

 

 

 

 

Figur 14. Strömsvattnet med breda vassar samt gul- och vit näckros.  
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I diagrammet i figur 15 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är gul näckros den mest dominerande arten tätt följd av gäddnate. 

Relativt många av påträffade arter förekommer frekvent (i ca 5 % eller mer av in-

venterade rutor). Som figuren visar påträffas fem av elva arter allmänt. Detta om-

fattar 45 % av flytblads- och undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2015 får Strömsvattnet en ekologisk kvot på 0,78 och uppnår därmed "Måttlig eko-

logisk status" med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger inte nära 

gränsen för "God status" (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en säker 

klassificering. Ingen ny bedömning görs därför av den ekologiska statusen i sjön.  

 

Tabell 6. Artlista Strömsvattnet.    

Artlista Strömsvattnet         

  
Egenskap Habitat Max. djup Förek. 

Alisma plantago-aquatica Svalting   0,6 2 % 

Carex Starr   0,4 3 % 

Ceratophyllum demersum Hornsärv N2000 3150 1,2 14 % 

Cicuta virosa Sprängört   0,8 4 % 

Equisetum fluviatile Sjöfräken   0,8 10 % 

Iris pseudacorus Gul svärdslilja   0,6 5 % 

Lemna minor Andmat   0,6 1 % 

Lysimachia thyrsiflora Topplösa   0 2 % 

Myriophyllum verticillatum Kransslinga N2000 3150 2,2 5 % 

Nitella flexilis/opaca Glans-
/mattslinke 

  1 1 % 

Nuphar lutea Gul näckros   2,6 29 % 

Nymphaea alba Vit näckros   2 9 % 

Persicaria amphibia Vattenpilört N2000 3150 1,2 3 % 

Phragmites australis Vass   1 15 % 

Potamogeton natans Gäddnate   2,8 25 % 

Potamogeton obtusifolius Trubbnate N2000 3150 1,2 4 % 

Schoenoplectus lacustris Säv   1,2 15 % 

Sparganium Igelknoppar   0,2 2 % 

Sparganium emersum Igelknopp   0,6 1 % 

Typha latifolia Bredkaveldun   0,8 1 % 

 

 

- 28 - 

 



Strömsvattnet har ett regle-

ringsindex (WIc) på 50 vilket 

indikerar Hög status med av-

seende på makrofyter 

(Wallsten 2010). 

  

 

I området inventerades 8 tran-

sekter som presenteras i figur 

16. Start- och stoppkoordinat 

för transekterna ses i bilaga 1. 

 
 
 

 

Figur 16. Strömsvattnet med samtliga åtta transekter.  

 

 

Figur 15. Förekomst av arter i inventerade rutor i Strömsvattnet (undantaget övervattens-

växter).   
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Kollungeröd vatten 

Kollungeröd vatten, Orust kommun, inventerades 2015-08-06 och sjön har inte 

inventerats tidigare på uppdrag av länsstyrelsen. Sjön ingår i Naturreservatet 

Kollungeröd vatten som anses ha stora värden för fågellivet.  

Siktdjupet uppmättes endast till 0,72 meter och vattnet var grumligt. Undervattens-

vegetation (hornsärv) påträffades dock ner till 1,7 meter vilket tyder på att siktdju-

pet var ovanligt lågt just vid inventeringstillfället.  

De tre arterna hornsärv, kransslinga och trubbnate är typarter för habitat 3150 ”na-

turligt näringsrika vatten”. Hornsärv förekommer rikligt och trubbnate förekommer 

allmänt medan kransslinga förekommer mer sällan. 

Vid inventeringen gjordes fynd av 23 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 7). 

 

Figur 17. Vissa av transekterna (2 och 5) var grunda och långa med riklig förekomst av    

flytbladsvegetation.   
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I diagrammet i figur 18 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är gul näckros den mest dominerande arten och den påträffas i 

mer än 50 % av inventerade rutor. Även hornsärv och gäddnate förekommer myck-

et frekvent (i nästan 40 % av rutorna). Många av påträffade arter förekommer fre-

kvent (i ca 5 % eller mer av inventerade rutor). Som figuren visar påträffas sju av 

tolv arter i minst 5 % av inventerade rutor. Detta omfattar 58 % av flytblads- och 

undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2015 får Kollungeröd en ekologisk kvot på 0,74 och uppnår därmed "Måttlig eko-

logisk status" med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger  

Tabell 7. Artlista Kollungeröd vatten.    

Artlista Kollungeröd vatten       

  
Egenskap Habitat Max. djup Förek. 

Alisma plantago-aquatica Svalting   0,6 2% 

Carex Starrar   0 1% 

Ceratophyllum demersum Hornsärv N2000 3150 1,7 40% 

Cicuta virosa Sprängört   0 4% 

Eleocharis palustris Knappsäv   0,4 2% 

Equisetum fluviatile Sjöfräken   0,7 4% 

Fontinalis hypnoides Sjönäckmossa   0,8 2% 

Lemna minor Andmat   0 2% 

Lycopus europaeus Strandklo   0 5% 

Lysimachia thyrsiflora Topplösa   0 2% 

Lythrum salicaria Fackelblomster   0 1% 

Myriophyllum verticillatum Kransslinga N2000 3150 0,8 4% 

Nuphar lutea Gul näckros   1,7 53% 

Nymphaea alba Vit näckros   1,4 9% 

Peucedanum palustre Kärrsilja   0 1% 

Phragmites australis Vass   0,8 5% 

Potamogeton natans Gäddnate   1,4 40% 

Potamogeton obtusifolius Trubbnate N2000 3150 1 12% 

Potamogeton perfoliatus Ålnate   1 2% 

Schoenoplectus lacustris Säv   1,7 14% 

Sparganium emersum Igelknopp   1 7% 

Typha angustifolia Smalkaveldun   0,8 5% 

Utricularia australis/vulgaris Syd-/vattenbläddra  0,9 12% 
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inte nära gränsen för "God 

status" (<0.05 enheter) 

vilket enligt definition an-

ses vara en säker klassifice-

ring. Ingen ny bedömning 

görs därför av den ekolo-

giska statusen i sjön. 

Kollungeröd vatten har ett 

regleringsindex (WIc) på 

60 vilket indikerar Hög 

status med avseende på 

makrofyter (Wallsten 

2010). 

I området inventerades sju 

transekter som presenteras i 

figur 19. Start- och stopp-

koordinat för transekterna 

ses i bilaga 1. 

 

Figur 18. Förekomst av arter i inventerade rutor i Kollungeröd vatten (undantaget övervattensväxter).   
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Figur 19. Kollungeröd vatten med samtliga sju transekter.  
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Mogden 

Mogden, Ulricehamns kommun, inventerades 2015-07-02. Sjön har enligt vår 

kännedom inte inventerats tidigare med avseende på makfrofyter.   

Siktdjupet var 1,93 meter vid inventeringstillfället och den undervattensväxt som 

påträffas djupast, vattenpest (Elodea canadensis ), förekommer på 2 meters djup. 

Vattenpest är en av tre invasiva främmande vattenväxter som förekommer allmänt i 

Sverige. Övriga två invasiva främmande vattenväxter är smal vattenpest (Elodea 

nuttallii) och sjögull (Nymphoides peltata). Sjögull förekommer i Viskan ca 400 

meter nedströms Mogden men har alltså inte transporterats till sjön ännu.  

Vid inventeringen gjordes fynd av 23 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 8). En art (nålsäv) är typart för habitat 3130 ” oligo-mesotrofa sjöar” och en 

art för habitat 3140 ” kalkrika oligo-mesotrofa vatten med bentiska kransalger”. 

Förekomsten av dessa är dock relativt sparsam. Vattenpilört, grovnate och trubb-

nate är typarter för habitat 3150 ”naturligt näringsrika sjöar”. Även dessa arter 

förekommer i låg frekvens i sjön. 

 

Figur 20. Gul näckros i sjön Mogden.     
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I diagrammet i figur 21 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är vattenpest den mest dominerande arten (drygt 10 %) tätt följd 

av gul näckros (knappt 10 %). Endast tre arter, de tidigare nämnda och ålnate, fö-

rekommer allmänt (i ca 5 % eller mer av inventerade rutor) av de totalt 15 arterna. 

Endast 20 % av det totala antalet arter förekommer därmed allmänt. 

 

 

 

Tabell 8. Artlista Mogden.   

Artlista Mogden           

  
Egenskap Habitat Max. djup Förek. 

Alisma plantago-aquatica Svalting   0 1 % 

Carex Starrar   0,6 1 % 

Chara sp. Sträfse (kransalg)   0 1 % 

Eleocharis acicularis Nålsäv N2000 3130 0,4 3 % 

Eleocharis palustris Knappsäv   0,2 2 % 

Elodea canadensis Vattenpest   2 10 % 

Lysimachia thyrsiflora Topplösa   0,6 3 % 

Menyanthes trifoliata Vattenklöver   0,6 1 % 

Myriophyllum alterniflorum Hårslinga   1 2 % 

Nitella flexilis/opaca Glans-/mattslinke   1 1 % 

Nuphar lutea Gul näckros   1,6 10 % 

Persicaria amphibia Vattenpilört N2000 3150 0,4 2 % 

Phragmites australis Vass   0,6 3 % 

Potamogeton berchtoldii Gropnate   1 1 % 

Potamogeton filiformis Trådnate N2000 3140 0,6 3 % 

Potamogeton gramineus Gräsnate   0,4 3 % 

Potamogeton lucens Grovnate N2000 3150 1 1 % 

Potamogeton obtusifolius Trubbnate N2000 3150 1,6 3 % 

Potamogeton perfoliatus Ålnate   1,4 5 % 

Potamogeton praelongus Långnate   1 3 % 

Schoenoplectus lacustris Säv   1 3 % 

Typha angustifolia Smalkaveldun   0,8 1 % 

Typha latifolia Bredkaveldun   0,6 1 % 
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Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen får 

Mogden en ekologisk kvot på 0,88 och uppnår därmed "God ekologisk status" med 

avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger dock nära gränsen för 

"Måttlig status" (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en osäker klassi-

ficering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Därmed görs en expertbedömning av 

sjön. Vid inventeringen gjordes fynd av trådnate som anses förekomma i klassen 

god eller lägre med ≥70 % men < 100 %. Detta fynd leder inte till någon ny be-

dömning av sjöns ekologiska status varför bedömningen kvarstår. 

Mogden har ett regleringsindex (WIc) på 75 vilket indikerar Hög status med avse-

ende på makrofyter (Wallsten 2010). 

I området inventerades nio transekter som presenteras i figur 22. Start- och stopp-

koordinat ses i bilaga 1. 

 

 

 

Figur 21. Förekomst av arter i inventerade rutor i Mogden (undantaget övervattensväxter).   
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Figur 22. Mogden med samtliga nio transekter.  
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Store Nären 

Store Nären, Alingsås kommun, inventerades 2015-08-15. Sjön har inventerats 

tidigare med avseende på makrofyter i samband med framtagande av LIS-områden. 

Denna inventering genomförde 2012 av Örnborg Kyrkander AB på uppdrag av 

Alingsås kommun. Från Store Nären finns tidigare uppgifter om förekomst av den 

sällsynta och rödlistade (VU) arten klotgräs (Pilularia globulifera). Första fyndet i 

sjön, som finns registrerat på Artportalen, kommer från 1999. Vid inventeringen 

2012 påträffades endast klotgräs i mindre områden (figur 23). Vid årets inventering 

kunde det dock konstateras att klotgräs växer i stora ängar i vissa delar av sjön. 

Siktdjupet var 4,7 meter vid inventeringstillfället och de undervattensväxter, styvt 

braxengräs och glans/mattslinke (Nitella flexilis/opaca), som påträffas djupast 

förekommer på 2,5 meters djup 

 

 

Figur 23. Klotgräs i sjön Store Nären.     
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Vid inventeringen gjordes fynd av 23 vattenanknutna kärlväxter, mossor och alger 

(tabell 9). Så många som åtta arter (nålsäv, vekt braxengräs, styvt braxengräs, 

strandpryl, notblomster, klotgräs strandranunkel och sylört) är typarter för habitat 

3130 ”oligo-mesotrofa sjöar”. Sex av dessa är dessutom typarter för habitat 3110 

”oligotrofa mineralfattiga sjöar”. Många av typarterna förekommer frekvent.  

    

Tabell 9. Artlista Store Nären.   

Artlista Store Nären         

  
Egenskap Habitat Max. djup Förek. 

Carex Starrar   0,4 6 % 

Eleocharis acicularis Nålsäv N2000 3130 1,2 3 % 

Eleocharis palustris Knappsäv   0,2 5 % 

Equisetum fluviatile Sjöfräken   0,4 2 % 

Isoëtes echinospora Vekt braxengräs N2000 3110, 3130 1,4 3 % 

Isoëtes lacustris Styvt braxengräs N2000 3110, 3130 2,5 15 % 

Juncus bulbosus Löktåg   1,8 21 % 

Littorella uniflora Strandpryl N2000 3110, 3130 0,7 10 % 

Lobelia dortmanna Notblomster N2000 3110, 3130 1,4 15 % 

Menyanthes trifoliata Vattenklöver   0,4 2 % 

Myriophyllum alterniflorum Hårslinga   1,4 5 % 

Nitella flexilis/opaca Glans-/mattslinke   2,5 5 % 

Nuphar lutea Gul näckros   1,6 5 % 

Nymphaea alba Vit näckros   1,4 9 % 

Phragmites australis Vass   0,4 4 % 

Pilularia globulifera Klotgräs N2000 
Rödlistad 
Sårbar (VU) 

3110, 3130 
 

1,9 9 % 

Potamogeton natans Gäddnate   1,2 1 % 

Ranunculus reptans Strandranunkel N2000 3130 0,2 4 % 

Schoenoplectus lacustris Säv   0,6 2 % 

Sparganium angustifolium Plattbladig igelknopp   0,6 2 % 

Sphagnum Vitmossor   0,1 1 % 

Subularia aquatica Sylört N2000 3110, 3130 0,6 4 % 

Utricularia australis/vulgaris Syd-/vattenbläddra   1,2 1 % 
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I diagrammet i figur 24 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är löktåg den mest dominerande arten och även styvt braxengräs 

och notblomster förekommer rikligt. Dominansen av dessa arter, som trivs i nä-

ringsfattiga vatten, skiljer sig åt mycket från övriga sjöar i förekommande invente-

ring. Det är särkilt anmärkningsvärt att den sällsynta arten klotgräs förekommer i 

drygt 9 % av inventerade rutor. Hela sju av 17 arter förekommer allmänt (i ca 5 % 

eller mer av inventerade rutor) vilket motsvarar 41 % av rutorna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen får 

Store Nären en Ekologisk kvot på 0,96 och uppnår därmed ”Hög ekologisk status" 

med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger dock nära gränsen för 

"God status" (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en osäker klassifice-

ring enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Därmed görs en expertbedömning av sjön.  

Vid inventeringen gjordes fynd av vekt braxengräs, styvt braxengräs, löktåg, not-

blomster, plattbladig igelknopp (Sparganium angustifolium) och sylört som endast 

anses förekomma i klassen Hög status med ≥70 % men < 100 %. Dessa fynd leder 

inte till någon ny bedömning av sjöns ekologiska status varför bedömningen kvar-

står.  

 

Figur 24. Förekomst av arter i inventerade rutor i Store Nären (undantaget övervattensväxter).   

 

 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Förekomst (%) i inventerade rutor 
Store Nären 

- 39 - 

 



Store Nären har ett regleringsindex (WIc) på 63 vilket indikerar Hög status med 

avseende på makrofyter (Wallsten 2010). 

I området inventerades åtta transekter som presenteras i figur 25. Start- och stopp-

koordinat ses i bilaga 1.  

 

Figur 25. Store Nären med samtliga åtta transekter.  
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Diskussion 

Det är viktigt att titta på flera parametrar när en bedömning skall göras av en sjö 

utifrån fynd av makrofyter. Att endast titta på Ekologisk kvot och bedömningen av 

Ekologisk status med avseende på förekomst av makrofyter kan ge en något skev 

bild av verkligheten. Är artantalet lågt kan nämligen vissa arters indikatorvärden 

och viktfaktorer (se statusklassning under metod) få ett alltför kraftigt genomslag 

och därmed ge en missvisande bedömning. På grund av detta har vi valt att även 

fokusera på den maximala djuputbredningen av undervattensvegetation som kan 

säga mycket om hur tillgången på ljus (till följd av näringshalterna i sjön) varit 

över en längre tid. Vi tittar även på förekomstfrekvensen av noterade makrofyter 

men inte lika mycket på artantal. I vissa sjöar är näringshalten hög liksom artanta-

let. Andelen arter som förekommer frekvent är dock låg och ofta dominerar flyt-

bladsvegetation (Kyrkander och Örnborg 2012). Den ekologiska funktionen, med 

avseende på vattenvegetation, är lägre i en sådan sjö än i en sjö med färre antal 

arter där förekomsten av ingående arter är jämnare och vegetationssamhället domi-

neras av undervattensvegetation istället för flytbladsvegetation.  

Den Ekologiska statusen enligt TMI (trofiskt makrofytindex) – Måttlig ekologisk 

status - särskilt för Ämten men även för Eggbysjön, bör tas med ovanstående i 

beaktande. Det finns fler parametrar än den ekologiska kvoten att ta hänsyn till 

gällande bedömningen av dessa sjöar. Ämten tycks inte ha samma vattenkvalitet 

som exempelvis den närbelägna Flämsjön, då vattnet upplevdes som näringsrikt 

och förekomsten av fintrådiga alger som ofta gynnas av hög näringshalt var lokalt 

allmän i sjön. Ämten hyser dock den rödlistade kransalgen spretsträfse, som är 

tämligen sällsynt i landet, liksom två andra arter som tillhör den stora gruppen 

kransalger som påträffas relativt sällan i sjöar (förekommer dock allmänt längs 

Östersjökusten). Arterna förekommer dock mer allmänt lokalt (Kyrkander 2007). 

Eggbysjön är artfattig och de arter som förekommer påträffas i låga frekvenser. Ur 

makrofytsynpunkt bör den dock ej ges bedömningen måttlig status. Att den ekolo-

giska kvoten är låg beror helt enkelt på att de fåtal arter, som gärna påträffas i na-

turligt näringsrika sjöar, får ett stort genomslag. 
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Store Nären och Stora Hästefjorden är viktiga med avseende på förekomsten av de 

sällsynta arterna klotgräs respektive skaftslamkrypa. Den senare ingick i Åt-

gärdspprogram för skaftslamkrypa mellan 2010 - 2015. Även Ämten har stor bety-

delse ur samma synpunkt tack vare förekomsten av spretsträfse. Arten är, som tidi-

gare nämnts, lokalt mer allmän i detta område än i övriga delar av landet där den är 

mycket sällsynt. I det nya artfaktabladet för spretsträfse anges att ”under de senaste 

decennierna har inte arten påträffats bortsett från ett område i Västergötland där 

den har spridit sig inom ett begränsat område” (Blindow och Kyrkander 2015). Att 

arten påträffas i ännu icke kända lokaler inom det aktuella området i Västra Götal-

and är glädjande. Makrofytbestånden i Kärnsjön, Eggbysjön och Mogden var 

mycket begränsade och de har därmed en begränsad ekologisk betydelse. Inga säll-

synta arter noterades heller i dessa sjöar. I Strömsvattnet förekom fler arter mer 

allmänt och makrofytsamhället var väl utvecklat längs strandkanterna vilket också 

ger sjön en större ekologisk betydelse ur makrofytsunpunkt. Vid inventeringstill-

fället var sikten mycket begränsad i Kollungeröd vatten, något som rimligen varie-

rar. Makrofyterna påträffades nämligen ner till 1,7 meters djup vilket innebär att 

siktdjupet normalt är längre än vid inventeringstillfället. Makrofyterna är också 

tämligen väl spridda i sjön och många av påträffade undervattensarter förekommer 

allmänt, hela 58 %. Makrofyterna i Kollungeröd vatten tycks därmed ha stor eko-

logisk betydelse för sjön och därmed även för fågelfaunan i området.    
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