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Inledning 
Sedan 2009 har ett antal länsstyrelser skapat ett samarbete avseende inventeringar av vattenväxter 

(makrofyter) som ingår i den regionala miljöövervakningen. Inventeringarna samordnas av 

Länsstyrelsen i Stockholm med ett gemensamt delprogram.  

Länsstyrelsen i Stockholm har gett Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB i uppdrag att utvärdera 

det gemensamma delprogrammet genom att undersöka hur nya indikatorvärden och viktfaktorer för 

makrofyter skulle kunna tas fram samt vilka begränsningar som finns idag. Detta har gjorts genom 

analys av data avseende makrofyter och vattenkemi.  

Metod  
I datamaterialet ingick makrofytdata och vattenkemidata från flera olika län. Dessutom hämtades 

liknande data från ytterligare sjöar via SLU som är datavärd för makrofyter. Förutom dessa har även 

data använts från inventeringar som inte genomförts enligt aktuell undersökningstyp för makrofyter 

(standard). De sistnämnda omfattar en inventering som är genomförd i Alingsås (för utpekande av 

LIS-områden) samt kransalgsinventeringar i Dalarna och i Valle (Västergötland). Samtlig 

makrofytdata slogs samman.  

Sammanlagt ingår makrofytdata från 2983 separata makrofytinventeringar. Samma sjö kan vara 

inventerad vid flera tillfällen och varje tillfälle räknas som en separat inventering. Av dessa 2983 

separata inventeringar och resultat från dessa kunde 231 inventeringar kopplas ihop med 

vattenkemidata avseende totalfosfor.  

EU:ID för sjöarna har använts för att koppla samman makrofytinventering med vattenkemidata. Då 

många sjöar saknat EU:ID avseende såväl data för makrofyter som för vattenkemi har denna koppling 

gjorts manuellt för vissa sjöar.  

Efter att kopplingen gjorts mellan makrofytdata och vattenkemi har ett urval skett av respektive art. Ett 

medianvärde för forsfordata (Tot-P) från samtliga sjöar där arten noterats har då tagits fram. Inget 

urval av sjöar har därmed gjorts innan denna analys, utan samtliga sjöar där fynd av arten finns, är 

medräknade.  

En analys är gjord för kärlväxter och alger men inte för mossor. Orsaken till detta var att få kopplingar 

mellan art och vattenkemi kunde göras i datamaterialet.   
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Databehandling 

Ingående makrofytdata skiljer sig åt en del. För de inventeringar som inte genomförts enligt 

standardiserad metod fanns endast förekomst noterad. För inventeringar enligt metodik fanns, med 

undantag för Waters-data, sådan data att artlistor kunde räknas ut tillsammans med frekvens och 

maxdjup. Data som hämtas från datavärd har en frekvensbedömning baserad på antal rutor med fynd 

av arten delat med antal rutor med fynd av vegetation. Detta skiljer sig från hur frekvensen beräknats 

utifrån rådatamaterialet. Denna frekvensbedömning är gjord utifrån antal rutor med fynd av arten delat 

med samtliga inventerade rutor (med fynd eller utan).  

Genom att använda sig av sjönamn, EU:ID (om detta funnits), sökningar i VISS och inventeringsår, 

har matchningar kunnat göras.  

Har inte vattenkemidata funnits från året makrofyterna inventerats har vattenkemidata tagits från annat 

år och då så nära i tid som möjligt. För vissa sjöar har provtagning gjorts vid ett flertal tillfällen. I 

dessa fall har ett medelvärde av dessa provtagningar använts.  

Nummer för transekt och för ruta har saknats i många fall. Att ta bort alla fynd som saknar dessa 

uppgifter har inte ansetts rimligt då det skulle påverka stora mängder data.  Istället har samtliga 

transekter med nummer 0 fått nummer 100 (kolumn Z). Rutnummer helt utan värde har fått nummer 

50 (kolumn AA). Samtliga rutor med värdet 0 har ersatts med 100 (kolumn AA). Rutor med värdet -99 

har ersatts med 50 (ses som fynd, alltså ej tom). Data utan djup har fått ett värde på 100.  

Under arbetets gång har en hel del problem uppenbarats. Dessa har framförallt varit förknippade med 

att indata brustit i kvalitet. Det kan exemplifieras med att data har saknats gällande framförallt EU:ID 

för såväl inventerade sjöar som data för vattenkemi. Förutom detta har det bland annat också saknats 

uppgifter om djup, transektnummer, nummer för inventerad ruta etcetera.  

I de fall EU:ID saknats har det inte varit möjligt att göra en sammankoppling mellan inventerade sjöar 

och vattenkemiprovtagning. I de fall det endast funnits en inventering genomförd och årtal för denna 

stämt överens med vattenkemiprovtagning, och det dessutom endast funnits en sjö i VISS med detta 

namn, har en koppling mellan dessa gjorts. I vissa fall har även koordinat för sjön (ur vattenkemidata) 

använts för att göra en koppling till VISS och därmed säkerställa att det är en och samma sjö som 

kopplas ihop. Denna typ av sammankoppling kan ändå innebära vissa felkällor då det är möjligt att två 

olika sjöar, med samma namn, kopplas samman. En sammankoppling av sjöar har även skett i de fall 

Örnborg Kyrkander själva genomfört inventering såväl som vattenkemiprovtagning. I vissa av dessa 

fall är sjöarna mycket små och EU:ID tycks inte finnas.  
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Efter att sammankopplingen mellan makrofytdata och vattenkemi genomförts gjordes en sortering på 

respektive art. Vissa sjöar visade sig då vara dubbelredovisade, med andra ord förekom varje art två 

gånger för vissa separata inventeringar. Arter visade sig också ibland vara felstavade eller skrivna med 

olika många blanksteg, synonymer förekommer och ibland står svenskt namn under kolumnen 

Taxonnamn (bör alltid vara vetenskapliga namnet i denna kolumn). Att endast använda sig av taxonid 

har inte heller varit möjligt då detta ibland saknats för makrofytdata.  

Resultat 

INDIKATORVÄRDE OCH VIKTFAKTOR 

Inom detta projekt har nya värden tagits fram för vissa arter. Detta gäller för vissa av de arter som 

redan idag har indikatorvärden men även för tre arter som saknar värden idag (Nitella mucronata samt 

Nostoc pruniforme och Nostoc zetterstedtii). För vissa arter har dataunderlaget varit så litet att en 

uträkning av nya värden inte varit möjligt. I de fall en art endast noterats från fem separata 

inventeringar (och sjöar även om en sjö inventerats flera gånger och antalet separata inventeringar 

därmed är fler) eller färre har arten inte tagits med i beräkningen. I många fall handlar detta om relativt 

sällsynta arter men inte i alla. 

Följande utredning kan därför ses som en beskrivning av vad som krävs för att kunna ta fram nya 

indikatorvärden i framtiden för alla arter.  

För samtliga arter med tillräckliga data presenteras ett medelvärde och ett medianvärde för totalfosfor 

samt skillnaden mellan 75:e och 25:e percentilen. Dessa värden ger i förlängningen indikatorvärden 

(medianvärdet) och viktfaktorer. För en del arter är resultatet tydligt och ett urval av sjöar inom olika 

näringsintervall skulle förmodligen inte ge särskilt stor skillnad i resultat. För andra arter är det 

tvärtom och där är skillnaden stor mellan median och medelvärde för totalfosfor.  

Följande värden är mycket preliminära och inget urval av sjöar är gjort, vissa sjötyper (och sjöar) kan 

därmed vara mycket överrepresenterade vilket ger ett felaktigt värde.  

Som tabell 1 visar är skillnaderna små för de flesta arter men vissa sticker ut. I den nya bedömningen 

får flera kransalger högre värden, liksom flera kortskottsväxter medan däremot flera mera 

näringsgynnade arter får däremot lägre värden, detta gäller även många natearter.   



 

 

Tabell 1. Skillnaden mellan värden enligt befintliga bedömningsgrunder och nya värden (enligt aktuella data).  

 Nuvarande värden Nya värden   
Artnamn Indikatorvärde Viktfaktor Indikatorvärde Viktfaktor 

Callitriche cophocarpa 8 1 9 0,8 

Callitriche hamulata 10 1 10 0,9 

Callitriche hermaphroditica 6 0,7 2 0,9 

Ceratophyllum demersum 6 0,8 2 0,7 

Chara aspera 2 0,5 6 0,7 

Chara contraria 2 0,6 3 0,6 

Chara globularis 6 0,9 5 0,7 

Chara tomentosa 7 0,6 10 0,7 

Chara virgata 8 1 8 0,7 

Eleocharis acicularis 8 0,8 7 0,7 

Elodea canadensis 4 0,7 4 0,5 

Elodea nuttallii 6 0,6 4 0,6 

Glyceria fluitans 7 0,8 5 0,7 

Hippuris vulgaris 7 0,8 4 0,6 

Hottonia palustris 4 0,9 4 0,8 

Hydrocharis morsus-ranae 3 0,7 2 0,7 

Isoëtes echinospora 8 0,9 9 0,9 

Isoëtes lacustris 9 0,9 9 0,9 

Juncus bulbosus 8 0,9 9 0,8 

Lemna minor 4 0,8 2 0,7 

Lemna trisulca 3 0,7 2 0,8 

Littorella uniflora 8 0,8 10 0,9 

Lobelia dortmanna 9 0,9 9 0,9 

Myriophyllum alterniflorum 9 0,9 9 0,9 

Myriophyllum spicatum 3 0,7 2 0,8 

Myriophyllum verticillatum 3 0,6 2 0,7 

Nitella flexilis/opaca 10 1 8 0,8 

Nitella mucronata     4 0,7 

Nostoc pruniforme     8 0,7 

Nostoc zetterstedtii     9 0,7 

Nuphar lutea 8 0,9 7 0,7 

Nymphaea alba 8 0,9 7 0,8 

Persicaria amphibia 6 0,7 5 0,7 

Potamogeton alpinus 8 0,9 9 0,7 

Potamogeton berchtoldii 8 0,9 7 0,7 

Potamogeton crispus 3 0,7 2 0,7 

Potamogeton friesii 2 0,8 4 0,6 

Potamogeton gramineus 8 0,9 7 0,7 

Potamogeton lucens 4 0,7 3 0,6 

Potamogeton natans 7 0,8 7 0,7 

Potamogeton obtusifolius 6 0,8 4 0,7 

Potamogeton perfoliatus 8 0,8 6 0,6 

Potamogeton praelongus 7 0,8 5 0,7 

Ranunculus aquatilis 2 0,5 7 0,6 

Ranunculus reptans 8 0,9 9 0,9 

Sagittaria sagittifolia 7 0,8 3 0,5 

Sparganium angustifolium 9 0,9 9 0,8 

Sparganium gramineum 8 0,9 10 0,8 

Spirodela polyrhiza 2 0,7 1 0,8 

Stratiotes aloides 3 0,8 5 0,7 

Stuckenia pectinata 2 0,7 1 0,9 

Subularia aquatica 8 0,9 10 0,9 

Utricularia intermedia 9 0,9 9 0,6 

Utricularia vulgaris 8 0,8 9 0,8 
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KOMPLETTERANDE VATTENKEMIDATA 

För vissa arter är dataunderlaget avseende vattenkemi för litet för att kunna göra en riktig bedömning 

av Indikatorvärde och Viktfaktor eftersom de noterats i få sjöar. Dessa är, Callitriche palustris, 

Ceratophyllum submersum, Chara hispida, Chara intermedia, Chara polyacantha, Chara rudis, 

Elatine hexandra, Limosella aquatica, Myriophyllum sibiricum, Nitella confervacea, Nitella gracilis, 

Nitella opaca, Potamogeton polygonifolius, Potamogeton rutilus och Utricularia ochroleuca.  

Några av de arter där tillräckliga vattenkemidata saknas har en förekomst i så pass många sjöar att en 

bedömning skulle vara möjlig vid en komplettering av vattenkemidata. Dessa arter är Chara contraria, 

Elatine hydropiper, Potamogeton compressus, Potamogeton pusillus, Sparganium natans, Stuckenia 

filiformis, Utricularia minor och Zannichellia palustris.  

 

UTVÄRDEN UTAN EXTREMT HÖGA FOSFORVÄRDEN 

Vid genomgång av dataunderlag kunde extremt höga fosforvärden noteras. För att undersöka hur 

mycket det påverkade viktfaktor och indikatorvärde räknades dessa ut exklusive totalfosforvärde över 

150 µg. De orimliga värdena visade sig inte påverka artens indikatorvärde. Artens viktfaktor 

påverkades däremot, dock mycket lite.  

 

VISSA ÖVERREPRESENTERADE SJÖAR 

Vissa sjöar är överrepresenterade med avseende på sällsynta arter och deras koppling till vattenkemi 

vilket kan resultera i felaktiga resultat. Detta gäller särskilt vissa näringsrika trendsjöar, alltså sjöar 

som ingår i trendsjöinventeringen och därför inventeras minst vart 6:e år.  

Denna typ av överrepresentation är aktuell i: 

Fysingen   Ceratophyllum submersum 

  Nitellopsis obtusa 

Lejondalssjön   Myriophyllum sibiricum 

Båven  Potamogeton rutilus 

Havgårdssjön  Zanichellia palustris 

  Chara contraria 

 

3 skånska Trendsjöar* Potamogeton friesii 

 

*Havgårdssjön, Krageholmssjön och Krankesjön. 
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ALLMÄN FÖREKOMST AV MAKROFYTER 

Olika arter förekommer med olika frekvens och det 

kan ibland vara svårt att avgöra vad som naturligt 

är allmän förekomst av varje specifik art. Genom 

att analysera underlaget med avseende på en arts 

medelfrekvens samt median beskrivs i tabellen hur 

olika arter skiljer sig åt. Vissa arter som anses 

förekomma sällan i underlaget (ett fåtal gånger) är 

inte medtagna i analysen.  

Som tabellen visar skiljer sig medelvärdet och 

medianen en del för vissa arter. Detta resultat ser vi 

för arter som i vissa sjöar förekommer med en 

mycket hög frekvens. De arter som sticker ut 

särskilt är Ceratophyllum demersum, Chara 

tomentosa, Elodea nuttallii, Isoetes lacustris, 

Myriophyllum spicatum och Nuphar lutea.  

Andra arter visar ett mycket jämnt resultat med 

avseende på medelvärde och median. Detta är 

framförallt arter som oftast noteras i låga 

frekvenser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Medel- och medianvärde avseende frekvens 

för vissa allmänna arter.  

 Frekvens 

Artnamn enl Mossberg Medelvärde Median  

Callitriche cophocarpa 4% 1% 

Callitriche hamulata 2% 1% 

Callitriche hermaphroditica 2% 1% 

Ceratophyllum demersum 16% 7% 

Chara aspera 5% 2% 

Chara contraria 4% 3% 

Chara globularis 5% 1% 

Chara tomentosa 17% 3% 

Chara virgata 5% 2% 

Elatine hydropiper 2% 1% 

Eleocharis acicularis 3% 2% 

Elodea canadensis 8% 3% 

Elodea nuttallii 11% 3% 

Glyceria fluitans 1% 0,4% 

Hippuris vulgaris 2% 1% 

Hottonia palustris 2% 1% 

Hydrocharis morsus-ranae 2% 1% 

Isoëtes echinospora 5% 2% 

Isoëtes lacustris 12% 5% 

Juncus bulbosus 5% 2% 

Lemna minor 2% 1% 

Lemna trisulca 4% 1% 

Littorella uniflora 8% 3% 

Lobelia dortmanna 10% 5% 

Myriophyllum alterniflorum 10% 4% 

Myriophyllum spicatum 11% 5% 

Myriophyllum verticillatum 4% 2% 

Nitella flexilis/opaca 5% 2% 

Nitella mucronata 3% 2% 

Nostoc pruniforme 2% 1% 

Nostoc zetterstedtii 7% 3% 

Nuphar lutea 16% 9% 

Nymphaea alba 5% 2% 

Persicaria amphibia 3% 1% 

Potamogeton alpinus 2% 1% 

Potamogeton berchtoldii 2% 1% 

Potamogeton gramineus 3% 1% 

Potamogeton lucens 3% 2% 

Potamogeton natans 4% 2% 

Potamogeton obtusifolius 3% 1% 

Potamogeton perfoliatus 3% 2% 

Potamogeton praelongus 2% 1% 

Ranunculus aquatilis 5% 1% 

Ranunculus lingua 1% 1% 

Ranunculus reptans 4% 2% 

Sagittaria sagittifolia 1% 1% 

Sparganium angustifolium 6% 3% 

Sparganium gramineum 5% 1% 

Spirodela polyrhiza 2% 1% 

Stratiotes aloides 3% 1% 

Stuckenia pectinata 5% 1% 

Subularia aquatica 4% 2% 

Utricularia intermedia 2% 1% 

Utricularia vulgaris 5% 2% 
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RELATIONEN MELLAN GUL NÄCKROS OCH ÖVRIGA ARTER 

Gul näckros förekommer ibland i sådan täthet att bestånden effektivt skuggar övrig vegetation. En 

analys har gjorts avseende förekomstfrekvens av gul näckros kontra artförekomst av 

undervattensvegetation. Sjöarna med gul näckros delades in i sex grupper utefter artens 

förekomstfrekvens; 0-10%, 11-20%, 21-30%, 31-40%, 41-50% samt <50%. Från varje grupp gjordes 

ett slumpvis urval av 10 sjöar. Analysen gjordes på undervattensväxter där antalet arter summerades 

per sjö i de sex grupperna.  

Resultatet visar att gul näckros har mindre inverkan på övrig undervattensvegetation än vad som 

tidigare misstänktes och att varken artantalet eller frekvensen av dessa arter tycks vara beroende av 

frekvensen av gul näckros. 

 

SKILLNAD I MEDIAN OCH MEDELVÄRDE FÖR TOTALFOSFOR 

Som tidigare nämnts är det stor skillnad mellan medelvärde och median avseende totalfosfor för vissa 

arter. Detta visar att det inte är någon normalfördelning i urvalet sjöar och att uträknade medelvärden 

möjligen bidrar till missvisande indikatorvärden.   

 

 

  

Tabell 3. Arter som ibland förekommer i sjöar med höga 

totalfosforvärden vilket ger höga medelvärden som skiljer sig mot 

medianvärdet.  

Artnamn enl Mossberg Medelvärde Median 

Chara hispida 23 6 

Stuckenia filiformis 15 6 

Potamogeton praelongus 44 21 

Callitriche hamulata 11 6 

Eleocharis acicularis 28 14 

Utricularia intermedia 19 10 

Potamogeton alpinus 19 10 

Sparganium gramineum 15 8 

Nuphar lutea 28 16 
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Diskussion  
Kompletteringar och vidare arbete med bedömningsgrunderna 

Ett antal arter bör undersökas vidare avseende känd förekomst i ett antal sjöar och vattenkemi kopplad 

till dessa sjöar. Det hade varit intressant att samla in vattenkemidata för sjöar där vi redan har känd 

förekomst av respektive art. För att få in vattenkemidata för övriga arter skulle fyndinformation från 

Artportalen kunna användas.   

Felkällor 

Det kan inte uteslutas att någon felkoppling är gjord avseende vissa sjöar (där EU:ID saknats) då 

sammankopplingen gjorts manuellt och baserats på parametrar som kan överensstämma trots att det 

handlar om två olika sjöar. Detta skulle kunna ske om sjöarna har samma namn, ligger nära varandra 

och har inventerats samma år.  

Datavärdskap 

Förutom begränsningar avseende fynd av specifika arter och vattenkemi kopplat till detta är det också 

av största vikt att data plockas ut via datavärd. Genom att redovisa allting till datavärd undviks brister 

avseende transekt- och rutnummer, EU:ID, stavning av artnamn etc.  

Övriga parametrar som kan vara värdefulla vid analys av resultat 

Förutom totalfosfor och artlista skulle även andra parametrar kunna vara värdefulla vid en utvärdering 

av resultatet från en inventering. Frekvens av undervattensvegetation är en viktig parameter som 

grunden till den biologiska mångfalden i en sjö. Förekomst av en individ borde naturligtvis inte väga 

lika högt, ur en ekologisk synvinkel, som massförekomst av vissa arter.  

Liksom standarden för NVI i limniska och marina habitat räknar omfattande vegetation som ett 

värdeelement eller som en nyckelbiotop borde vissa typer av vegetation kunna vägas in vid 

bedömningen. Arter som i sig bildar ett habitat, likt ett korallrev, borde kunna räknas in vid en 

bedömning. Dessa arter kan vara stora kransalger och borstnate.  

 

Vegetationen utbredning i sjön är också en viktig parameter. Om vegetationen endast förekommer i en 

mycket begränsad del av sjön kommer den inte att ha samma ekologiska inverkan på sjön som om den 

täcker stora delar av sjöns yta.  

 

 

 


