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Sötvatten 2010 fokuserar inledningsvis på den stora omorganisatio-
nen av miljöövervakningen av våra vatten. I mitten av 2011 kommer den 
nya Havs- och vattenmyndigheten att ta över det huvudsakliga ansvaret för 
vatten övervakningen, som till stora delar tidigare varit Naturvårdsverkets 
ansvar. Även miljömålsarbetet organiseras om och kommer att bjuda på nya 
arbetsformer. Det finns egentligen ingen anledning att tro att miljöövervakning-
en i sötvatten i sig kommer att förändras på grund av att organisationen föränd-
ras. Däremot pågår nu en översyn av övervakningen för vattenförvaltningens 
behov som Vattenmyndigheterna håller i. Läs mer om detta på sidan 4. 

Förutom de stora organisatoriska frågorna innehåller årets fullma-
tade rapport artiklar om kalkningens betydelse och framtid, hur våra grund-
vatten mår – halvtid för omdrevsprogrammet, ”Projekt Sjölyftet” som drivs 
av SMHI, kvalitetssäkrad övervakning av miljögifter i sjöar i Naturhistoriska 
riksmuseets regi, SLU:s intensiva arbete med att få bukt med felaktiga data 
som smugit sig in bland resultaten och fördelarna med omdrevsprogrammet 
för sjöar. Avslutningsvis en artikel om hur Sverige bör komplettera sötvatten-
övervakningen i framtiden för att bättre svara upp mot kraven i EU:s art- och 
habitatdirektiv, samt som vanligt några notiser från den regionala övervak-
ningen. 

I och med att hela vattenövervakningen får en ny organisation 
kommer även rapporteringen att ses över. Därför är det här kanske också det 
sista exemplaret av Sötvatten du håller i din hand. Någon typ av populärt 
presenterad rapportering om miljötillståndet i grundvatten, sjöar och vatten-
drag kommer det säkert att bli framöver, men exakt hur är i skrivande stund 
oklart. Sötvatten har publicerats i tio års tid och vi hoppas att ni haft stor 
glädje av rapporten genom åren, och att ni får det även denna gång. 

Vi önskar er trevlig läsning!

Ulrika Stensdotter Blomberg Maria Lewander
Programansvarig  Redaktör
Naturvårdsverket 
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en ny fas i  arbetet med miljömålen

I Miljömålsrådets fördjupade ut--
värdering ”Miljömålen – nu är 
det bråttom” konstaterades att 

flera av miljömålen inte nås i tid. 
Även vissa svårigheter i själva miljö-
målssystemet diskuterades i rappor-
ten. Regeringen tillsatte därför en 
utredning och i betänkandet1 från 
den gavs flera förslag för att effek-
tivisera arbetet för att nå miljömå-
len. I det stora hela antog riksdagen 
propositionen ”Svenska miljömål 
– för ett effektivare miljöarbete”2 i 
juni 2010 och genomförandet pågår. 

Parlamentarisk beredning
Ett av förslagen var att inrätta en parla-
mentarisk beredning för att ta fram 
förslag till styrmedel och åtgärder för 

att nå miljömålen. Beredningen med 
parlamentariskt tillsatta ledamöter 
bildades den 1 juli 2010 med Rolf 
Anneberg som ordförande3 (fakta). 
Beredningens första uppgift är att till 
årsskiftet ta fram en handlingsplan 
för hur åtgärdsstrategier och etapp-
mål ska utvecklas och, om tillräckligt 
underlag finns, föreslå nya etappmål.

Miljömålsrådet upphör 
Enligt förslagen i propositionen har 
Regeringen även beslutat att lägga 
ner Miljömålsrådet samtidigt som 
en del av rådets tidigare uppgifter 
förs över till Naturvårdsverket. En 
konsekvens av detta är att de två 
beredningsgrupperna under Miljö-
målsrådet upphör. 

Rådets uppgift var att samverka 
kring miljöövervakning genom för -
ankring av programverksamhet och 
fördelning av miljöövervaknings-
medel via Naturvårdsverket. Detta 
ansvar har nu förts över till Natur-
vårdsverket, som även föreslås få 
ett utökat ansvar för samordning av 
miljöinformationsförsörjning i ett 
bredare perspektiv.

Ett gemensamt pussel 
Många olika aktörer genomför 
undersökningar av miljön som resul-
terar i miljöövervakningsdata. 

Förutom Naturvårdsverkets lång-
siktiga miljöövervakningsprogram 
har andra myndigheter, kommu-
ner, forskningsinstitutioner, privata 

I juni i år inrättade Regeringen en grupp för parlamentarisk 

beredning av åtgärdsförslag för att nå miljömålen och det 

tidigare Miljömålsrådet upphörde under hösten 2010. Det 

betyder att en ny organisation för samverkan och förankring 

av miljömålsarbete och miljöövervakning nu ska byggas upp.

✒	Manuela Notter

En ny fas i  
arbetet med 
miljömålen 
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en ny fas i  arbetet med miljömålen

företag och olika intresseorganisa-
tioner miljöundersökningar. Dessa 
kan ge kompletterande, och i vissa 
fall helt nödvändig, information för 
utvärdering och analys av insamlade 
data. Det är därför nödvändigt med 
utvecklad samverkan och en bred 
förankring för att miljöövervak-
ningen ska bli kostnadseffektiv och 
användbar i så många sammanhang 
som möjligt. Eftersom Miljömåls-
rådet samlade många av de närmast 
berörda myndigheterna och vissa 
andra aktörer var rådet, liksom den 
tidigare miljöövervakningsnämnden, 
ett utmärkt forum för samverkan 
kring miljöövervakningsfrågor. 

Ny organisation för samverkan
Diskussioner av vilken miljöövervak-
ning som behövs och vilka budget-
mässiga prioriteringar som ska göras 
inom Naturvårdsvekets miljööver-
vakning sker idag på flera sätt. Det 
sker bland annat genom återkom-
mande revisioner av pågående miljö-
övervakningsprogram där avnä-
mare och experter deltar. I revisio-
nerna, som görs ungefär vart femte 
år analyseras resultaten. Samtidigt 
utvärderas programmen och even-
tuella brister och utvecklingsbehov 

definieras. Förslag till förbättringar 
och rationaliseringar tas fram. Ytter-
ligare förankring och prioriteringar 
sker i samband med den budgetbe-
redning som gjorts i rådets bered-
ningsgrupp för miljö övervakning 
innan Miljömåls rådet beslutat om 
den årliga medelsfördelningen. För 
att mer löpande årligen följa och 
planera detaljer i drift, utveckling 
och genomförande av de flesta större 
delprogrammen finns dessutom refe-
rensgrupper där närmast berörda 
avnämare medverkar. 

Effektiv samverkan önskvärd
För Naturvårdsverket är det ange-
läget att de goda erfarenheter vi har 
av samverkan kring miljöövervak-
ning tas till vara och utvecklas ytter-
ligare. Nu pågår diskussioner med 
närmast berörda intressenter om hur 
samverkan kring miljöövervakning-
en ska organiseras framöver för att 
bli så effektiv som möjligt. 

I år hålls bland annat ett samråds-
möte mellan Naturvårdsverket och 
övriga myndigheter som har ansvar 
att följa upp ett eller flera miljömål. 
Frågor som diskuteras är exempel-
vis prioriteringar under nästa år och 
fördelningen av medel. Hur sam rådet 

ska ske framöver kommer att disku-
teras vidare under första halvåret 
2011. 

 
✒	Manuela Notter är enhetschef 
för miljöövervakningsenheten vid 
Naturvårdsverket.

Noter
1.  SOU 2009:83, Miljömålen i nya perspektiv

2.  Prop 2009/10:155

3.  Kommittédirektiv 2010:74

Miljömålsforum 
med myndighets-

chefer

REGERINGEN 

RIKSDAGEN
riksdagsbeslut

NATURVÅRDSVERKET

Förslag till strategier
och etappmål

Underlag från 
myndigheter
i miljömålssystemet 
inkl. länsstyrelserna.

Myndigheter
levererar underlag 
på uppdrag av 
regeringen.

Miljömålsberedningen
ordförande

parlamentariker, sakkunniga 
och experter

sekretariat

Propositioner eller skrivelser
med strategier, löpande

Årlig redovisning 
på miljömålsportalen.

Fördjupad utvärdering
(GAP-analys) 
en gång per mandat-
period. Nästa år 2012.

Uppdrag till myndigheter

Arbetsgrupper 

fAKTA Miljömålsberedningen

Ledamöter
Ordförande Rolf Annerberg
Roger Tiefensee (c)
Anita Brodén (fp)
Irene Oskarsson (kd)
Lars Hjälmered (m)
Per Bolund (mp)
Matilda Ernkrans (s)
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Inger Strömdahl (Sv. Näringsliv)
Helena Jonsson (LRF)
Mikael Karlsson (SNF)
Lovisa Hagberg (WWF)
Anne-Li Fiskesjö (Lst Kalmar)
Ann-Sofie Eriksson (SKL)
Henrik Ripa (Lerums kommun)
Klas Lundberg (SSAB) 

Experter
Kristina Åkesson (Finansdep.)
Håkan Alfredsson (Jordbruksdep.)
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Elisabeth Lidbaum (Näringsdep.)
Stefan Karlsson (Socialdep.)
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Sekretariat
Marie Uhrwing, huvudsekreterare
Mattias Ankarhem, sekreterare
Sara Sundgren, sekreterare

DET NyA MiljöMålssysTEMET

W En skiss över miljömålssystemets 
förändrade organisation med den nyin-
rättade Miljömålsberedningens framtida 
arbete att utveckla strategier för att nå 
miljömålen. 
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havs- och vattenmyndigheten – en ny aktör växer fram

Havsmiljön är svårt påver-
kad av människan. De fles-
ta känner till problem som 

övergödning, miljögifter, utfiskning, 
m.m. Drivkrafterna bakom proble-
men är många och olika. Lösning-
arna är inte alltid självklara. Flera 
olika EU-direktiv ska följas, liksom 
nationell lagstiftning, internationella 
överenskommelser och nationellt 
och regionalt miljömålsarbete. 

Ny myndighet
För att på ett effektivare sätt kunna 
ta hand om havsmiljöarbetet beslöt 
regeringen våren 2009 att inrätta en 
ny myndighet. Myndighetens uppgift 
skulle bli att arbeta med hav, kust, 
fiske, sjöar och vattendrag.

En viktig del var att kunna spåra 
orsakerna till problemen i havet, och 

kunna göra något åt dem, till exempel 
att kunna att följa näringstransporter 
närmare utsläppskällan. 

Under hösten 2009 tillsatte reger-
ingen en utredare, Marie Hafström. 
Hennes uppgift var att utreda allt 
nationellt vatten- och fiskearbete och 
föreslå hur en ny myndighet skulle 
organiseras för att på ett effektivt 
sätt kunna ta hand om dessa frågor. I 
februari 2010 lämnades utredningen 
till miljöministern.

”strandlinjen” är gränsen
Myndighetens lokalisering var given: 
Göteborg. Dess ansvarsområden var 
däremot inte lika självklara. Under 
våren och sommaren 2010 gjordes 
en ny utredning för att avgränsa den 
nya myndighetens uppgifter. Utre-
daren, Folke Larsson, föreslog i en 

delrapport den 24 juni att ” ’strand-
linjen’ etableras som huvudprincip 
för särskiljande av ansvarsområden 
som faller på den nya myndighe-
ten respektive Naturvårdsverket”. I 
förslagen som antogs av regeringen 
står också att nya myndigheten ska 
ha ansvar för miljöövervakning, 
områdesskydd och hotade arter i 
hav och sötvatten, samt samordna 
vattenförvaltningen. Viktiga uppgif-
ter kommer också att vara själva 
åtgärdsarbetet, t.ex. kalkning och 
restaurering, samt naturligtvis fiske-
frågor.

Därmed var det klart att det inte 
längre handlar om en renodlad ”havs-
myndighet” eftersom den också ska ta 
hand om Sveriges över 97 000 sjöar 
och 5000 vattendrag. Allt nationellt 
sötvattenarbete som idag ligger under 

Regeringens beslut om en ny Havs- och vattenmyndighet 

ställer krav på ny organisation och kunskapsöverföring. 

Arbetet är i full gång och inte utan utmaningar.

✒	Ulrika stensdotter Blomberg

Havs- och 
vattenmyndigheten 

– en ny aktör växer fram
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Fiskeriverket och Naturvårdsverket 
ska höra till nya myndighetens ansvar, 
däremot inte sådant som idag görs på 
regional nivå, dvs. hos länsstyrelser 
eller vattenmyndigheter. Inte heller 
SMHI:s arbete med hydrologi, vatten-
föring och modellering ska höra dit, 
eller SGU:s arbete med grundvatten. 

fiskeriverket upphör 
Fiskeriverket kommer att upphöra 
och till största delen gå upp i den nya 
myndigheten. Ett tjugotal tjänster 
från Fiskeriverket kommer att flyt-
tas till Jordbruksverket, nämligen de 
uppgifter som uttryckligen främjar 
fiskerinäringen, t.ex. ansvaret för 
strukturstöd till fisket. Det är ännu 
inte helt klart vad som kommer att 
hända med Fiskeriverkets utred-
nings- och forskningskontor som 
finns på många håll runt om i landet. 
En utredning gjord av Formas före-
slår att forskning, utvecklingsar-
bete och datainsamling ska knytas 
till SLU. Det skulle vara jämförbart 
med att Naturvårdsverkets vatten-
forsknings- och utvecklingsarbete 
lade grunden till SLU:s institution för 
Vatten och miljö för ca 20 år sedan, 
men i skrivande stund (november 
2010) är ännu inget beslut fattat. 

Naturvårdsverkets tjänster flyttas
Naturvårdsverket kommer att mins-
kas med ett 60-tal tjänster vilket 
motsvarar omfattningen av arbetet 
med havs- och sötvattensfrågor. Dit 
hör exempelvis miljöövervakningen 
och arbetet med hotade arter. Ansva-
ret för tre av de 16 miljökvalitets-
målen kommer också att flyttas. Det 
är Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Levande sjöar och 
vattendrag och Ingen övergödning. 
Naturvårdsverket har dock kvar det 
sammanhållande ansvaret för miljö-
målsarbetet. 

Den 1 september tillträdde chefen 
för den nya myndigheten, som nu 
fått namnet Havs- och vattenmyn-
digheten. Han heter Björn Risinger, 
länsöverdirektör i Skåne, och tidigare 
avdelningschef på Naturvårdsverket. 
Under vintern och våren kommer han 
att samråda med Fiskeriverket och 
Naturvårdsverket om ansvarsområ-
den och kompetensöverföring. 

Gränsdragning en utmaning
Ur ett miljöövervakningsperspektiv 
är det inte alltid lätt att avgöra var 
gränsen ska gå. Särskilt inte när det 
gäller gränsen mellan mark och sjöar/
vattendrag. ”Strandlinjen” säger en 

del, men inte allt. Vissa hotade arter 
finns exempelvis både i grunt vatten, 
som är Havs- och vattenmyndighe-
tens ansvar, och i våtmarker, som 
är Naturvårdsverkets. Och hur ska 
man resonera när det gäller miljö-
gifter och datavärdskap? Det finns 
både fördelar och nackdelar, var 
gränserna än dras. 

Det finns ingen anledning att tro att 
miljöövervakningen i sötvatten skulle 
förändras direkt på grund av att orga-
nisationen förändras. Det som däre-
mot är på gång just nu är en översyn 
av övervakningen för vattenförvalt-
ningens behov. Vattenmyndigheterna 
håller i denna, och den går ut på att 
nästa rapportering enligt EUs ramdi-
rektiv för vatten ska bli mer komplett 
beträffande övervakning på nationell, 
regional och lokal nivå. Sverige behö-
ver kunna redovisa en mer representa-
tiv övervakning som är både kontrol-
lerande, operativ och undersökande. 
Denna översyn sker oberoende av 
vilken myndighet som är sammanhål-
lande för den nationella vattenförvalt-
ningen.

fördel med integrerade fiskefrågor
De största fördelarna med Havs- och 
vattenmyndigheten ligger kanske 
i integreringen av fiskefrågor med 
annan vattenförvaltning, både inom 
hav och sötvatten. EU:s ram direktiv 
för vatten och det marina direk-
tivet ställer delvis olika krav och 
det kommer att vara praktiskt 
att samordna dessa under samma 
tak. Förhoppningen är att den nya 
myndigheten ska göra att vattenfrå-
gorna blir mer synliga i samhället. Då 
blir det också lättare att genomföra 
en vattenförvaltning som blir både 
ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Den 1 juli 2011 ska Havs- och 
vattenmyndigheten börja sin verksam-
het i Göteborg. Vi önskar lycka till 
med att samordna och genomföra det 
nationella vattenarbetet!

✒	 Ulrika Stensdotter Blom-
berg arbetar på Naturvårdsverket 
med miljöövervakning i sötvatten 
och uppföljning av miljömålet Bara 
naturlig försurning.

 ”Myndigheten ska vara samlande, pådrivande och 

stödjande, men också ha befogenheter för reglering 

och tillsyn. Myndigheten ska ha ett övergripande 

ansvar för arbetet med att nå de miljökvalitetsmål som 

rör havs- och vattenmiljön. Myndigheten ska ha ett 

samlat ansvar för fysisk planering till havs och bereda 

frågor som rör sådan planering. Myndigheten ska även 

samordna nödvändiga nationella insatser som föran-

leds av EU:s marina direktiv och EU:s ramdirektiv för 

vatten. Myndigheten ska ha en tillståndsgivande, regle-

rande och kontrollerande roll på fiskets område.”

Ur utredningen ”En myndighet för 
havs- och vattenmiljöfrågor” (SOU 2010:8)

havs- och vattenmyndigheten – en ny aktör växer fram
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kalkning när försurningen minskar

I år har Naturvårdsverket gett ut en ny handbok för kalk-

ning av sjöar och vattendrag1. Den största förändringen är 

att fokus ligger på att anpassa kalkningen till en minskad 

försurning. 

✒	 Per Olsson

Den främsta anledningen till 
att sjöar och vattendrag är 
försurade är ett historiskt 

nedfall av svavelföreningar. Men 
nedfallet av försurande svavel har 
minskat kraftigt under de senaste 
årtiondena (figur 1). Orsaken är 
framför allt förbättrad rökgasrening 
samt övergång till svavelfattig olja. 

Även nedfall av kväveföreningar 
kan vara försurande. Kvävenedfallet 
har också avtagit, men inte i motsva-
rande omfattning. 

Försurningstrycket via skogsbru-
ket har däremot ökat till följd av 
större uttag av biobränsle.

snabb återhämtning
Det minskade nedfallet har inneburit 
att försurningen av mark och vatten 
avtagit. Återhämtningen var snab-

bast under 1990-talet när nedfallet 
minskade kraftigt. Efter år 2000 har 
den klingat av (figur 2). 

Från 1990 fram till idag har 
andelen försurningspåverkade sjöar 
minskat med cirka en tredjedel2. 

stora regionala skillnader
De regionala skillnaderna är bety-
dande. I landets sydvästra del är 
sjöförsurningen fortfarande omfat-
tande. Omkring 29 procent av sjöar-
na med en yta större än ett hektar 
bedöms fortfarande vara försurade, 
vilket kan jämföras med 1 procent i 
Norrland.

I regioner med betydande mark-
försurning är återhämtningen en 
långsam process. Förmågan att 
buffra surt nedfall måste återskapas 
genom att de basiska produkterna 

från vittringen successivt bygger 
upp markens basmättnad. I de fles-
ta försurningspåverkade sjöar och 
vattendrag väntas detta ta lång tid.

försurningsbedömningar  
med MAGiC
Under de senaste åren har Natur-
vårdsverket lagt stor vikt vid att 
bedöma försurningen i kalkade 
vatten. Syftet har varit att få fram 
ett beslutsunderlag för att bedöma 
om kalkningen ska fortsätta eller 
ej. Även om det finns pH-mätningar 
före kalkning så ger de inte svar på 
om vattnet är försurat, eller bara 
har ett naturligt lågt pH. Försur-
ningen behöver därför modelleras 
fram. Detta görs genom användning 
av Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder. De bygger på modellen 

Kalkning när  
försurningen minskar
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kalkning när försurningen minskar

MAGIC (Model of Acidification of 
Ground water In Catchments) eller 
MAGIC-biblioteket3 där man kan 
matcha sin sjö mot en redan model-
lerad sjö. För kalkade sjöar måste 
vattenkemin först korrigeras för 
kalkningspåverkan. Sedan kan man 
bedöma hur surt och försurat vatt-
net skulle vara om man inte kalka-
de. En sjö klassas som försurad om 
dagens pH-värde avviker med mer 
än 0,4 pH-enheter från ett modelle-
rat förindustriellt pH (pH år 1860).

stor provtagning gav  
bättre MAGiC-bibliotek
Hösten 2007 och våren 2008 prov-
togs landets samtliga sjöar som 
är mål för kalkningen (så kallade 
målsjöar). Drygt 3 000 sjöar samt 
cirka 1 800 okalkade referenssjöar 
analyserades på full jonbalans samt 
TOC (Total Organic Carbon). Syftet 
var att försurningsbedöma dessa. 
Referenssjöarna skulle även använ-
das till att korrigera vattenkemin i 
de kalkade sjöarna för kalknings-
påverkan. Allt för att man skulle 
kunna uppskatta hur sura och/eller 
försurade de skulle vara om kalk-

ningen avslutades. Utvärderingen av 
resultaten utvecklades till en hård 
prövning av bedömningsgrunderna 
för försurning. Detta ledde till att 
MAGIC-biblioteket förbättrades, 
bla nd annat genom att det utökades 
med drygt 1 000 sjöar, vilket ökar 
säkerheten i bedömningarna.

Nya pH-mål
Vattenkemiska mål för pH är rikt-
värden som indikerar att kalkning-
en nått avsedd kemisk effekt. De 
vattenkemiska målen är satta så att 
pH och oorganiskt aluminium inte 
någon gång under året ska påverka 
det naturliga djur- och växtlivet på 
ett negativt sätt. Samtidigt som vi 
inte ska kalka till onaturligt höga 
pH-värden. 

pH-målen baseras i första hand på 
förekomst eller tidigare förekomst av 
känsliga arter med naturlig hemvist i 
vattenområdet. pH-målen är 6,2 för 
flodpärlmussla, 6,0 för lax, mört (i 
sjöar) och flodkräfta och 5,6 i övriga 
vatten.

Detta kan komma att innebära 
att pH-målet för kalkning sänks från 
pH 6,0 till 5,6 i många vatten.

Det finns också en övre gräns för 
hur mycket man får kalka. Vid 
höga flöden bör de angivna målen 
inte överskridas med mer än 0,4 
pH-enheter, vilket är riktvärdet för 
överkalkning. Även vid låga flöden 
är det önskvärt att minimera över-
kalkning. Vid långvarig överkalk-
ning kan artsammansättningen 
förändras. Arter som är vana vid ett 
högre pH än sjöns eller vattendra-
gets naturliga pH kan etablera sig 
och detta kan leda till en onaturlig 
artsammansättning. Det är därför 
viktigt att, samtidigt som målupp-
fyllelsen kontrolleras, bedöma om 
det finns risk för överkalkning.

Avsluta kalkning
Syftet med kalkningsverksamheten 
– som årligen kostar ca 200 miljo-
ner kronor – är att upprätthålla livet 
i sjöar och vattendrag som skadats 
av försurning. En viktig del är att 
anpassa kalkningen till dagens situa-
tion och att sluta kalka vatten som 
inte längre är försurade eller som 
inte var försurade när kalkningen 
påbörjades. 

Den nya handboken har en detal-

π figur 1. Nedfall av svavel under åren 
1988–2008 (till öppet fält, kg/ha). 
Källa: Svensk miljöövervakning, Luft- och nederbördskemiska 

nätet, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

π figur 2. Prognos för försurningsutvecklingen mätt som procent försurade sjöar i 
tre landsdelar enligt scenario med beslutade utsläppsminskningar.  
Källa: Svensk miljöövervakning, Luft- och nederbördskemiska nätet, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.
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kalkning när försurningen minskar

jerad instruktion för hur vi ska 
hantera avslut av kalkning i lite eller 
icke försurade vatten. Instruktionen 
beskriver när kalkningen ska läggas 
vilande samtidigt som den poäng-
terar vikten av uppföljning under 
denna vilofas. Man kan säga att den 
innehåller både hängslen och livrem 
för att säkra arternas överlevnad vid 
kalkavslut, samtidigt som vi måste 
acceptera förändringar av artsam-
mansättningen vid återgången till ett 
naturligt ekosystem. 

Handbokens del om kalkavslut kan 
sammanfattas i två meningar; 
•	 För det första, vi ska givetvis inte 

kalka vatten där vi uppnår målen 
utan kalk. 

•	 För det andra, vi ska bara kalka 
vatten som är försurade. 

Därutöver skulle man kunna lägga 
till en tredje mening; Vi bör inte fort-
sätta kalkningen av vatten där den 
biologiska förbättringen varit ringa 
utan att gå vidare och utreda orsa-
ken till utebliven biologisk respons. 

Kompletterande åtgärder som kan 
behövas är rivning av vandringshin-
der, biotoprestaurering och återin-
troduktion av utslagna arter.

✒	 Per Olsson är handläggare på 
Landskapsenheten, Naturvårdsver-
ket.

Noter:
1. Handboken utgör en revision av kalkhand-

boken från 2002

 2. Siffrorna gäller sjöar > 1 ha som är försu-
rade, även de som kalkas.

3. MAGIC-biblioteket finns på IVL’s hemsida 
www.ivl.se. 

Läs mer:
Handbok för kalkning av sjöar och vattendrag, 

Naturvårdsverket, Handbok 2010:2. 

Naturvårdsverket, 2007. Bara naturlig försur-
ning Underlagsrapport till fördjupad utvärd-
ering av miljömålsarbetet. Rapport 5766, 
Naturvårdsverket, Stockholm.

Stefan Löfgren, Therese Zetterberg, Per-Erik 
Larsson, Neil Cory, Malin Klarqvist, Vero-
nika Kronnäs och Lars-Ove Lång. Skogs-
markskalkningens effekter på kemin i mark, 
grundvatten och ytvatten i SKOKAL-områ-
dena 16 år efter behandling. Skogsstyrelsen 
rapport 2008:16.

Kalkning av skogsmark ger inte tillräcklig effekt
Kalkning av skogsmark sågs från början som en metod för att säkerställa skogens vitali-
tet inom områden med kraftig markförsurning. Efter hand flyttades fokus till att åtgärda 
avrinningsvattnet till sjöar och vattendrag. Mellan åren 2005 – 2008 fick Skogsstyrel-
sen årligen 10 Mkr av kalkningsanslaget. Medlen var avsatta i Naturvårdsverkets regle-
ringsbrev. Syftet var att Skogsstyrelsen dels skulle ta fram lämpliga spridningsmetoder 
för kalkning av fastmark, dels utreda de långsiktiga effekterna av denna på ytvattnen. 
Detta skulle ske genom att utvärdering av de kalkningsförsök som gjorts både nyligen 
och för flera decennier sedan. 

Studierna av de långsiktiga effekterna utfördes av personer på SLU och IVL och 
SGU. De avgörande resultaten kom från undersökningar av effekterna på pH och 
oorganiskt aluminium 16 år efter kalkning av inströmningsområden med en giva av 3 
ton kalk/ha (den mängd kalk som kan spridas utan att vegetationen påverkas negativt). 
Resultaten var nedslående, varken pH eller oorganiskt aluminium i ytvattnen påverka-
des nämnvärt av fastmarkskalkningen. De effekter som kunde skönjas överskuggades 
av den naturliga återhämtningen. Därför rekommenderar inte Naturvårdsverket kalk-
ning av fastmark som en metod att åtgärda försurade ytvatten.

Handbok 
för kalkning av sjöar och vattendrag

handbok 2010:2 • UTGÅVA 1 • mArs 2010 

Y ”Handbok för kalkning av sjöar 
och vattendrag” kom ut i mars 
2010 och finns att ladda ned på 
www.naturvardsverket.se. Välj 
”webbokhandeln” och sök på titeln.
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uppföljning av kalkning – vad händer framöver?

Det vetenskapliga programmet IKEU har sedan 1989 följt upp 

effekter av kalkning i sötvatten på uppdrag av Naturvårds-

verket. Nu kommer den nya Havs- och vattenmyndigheten 

troligen att ta över huvudansvaret för IKEU. Det är mycket 

viktigt att myndigheterna har ett nära samarbete om IKEU 

och annan miljöövervakning framöver.

✒	 yngve Brodin

I mitten av 1980-talet började 
Sveriges regering att satsa stor-
skaligt på att kalka sjöar för att 

motverka skadorna av försurning. 
Man visste inte riktigt hur man skul-
le kalka och inte heller vilka ekolo-
giska effekter man skulle få, även 
om det mesta pekade på att summan 
skulle bli positiv.

iKEU – då, nu och sedan
Mot denna bakgrund beslöt Natur-
vårdsverket år 1989 att starta 
IKEU (Integrerad Kalknings Effekt 
Uppföljning) för att på ett veten-
skapligt sätt kunna göra en samman-
vägd bedömning av kalkningens 
effekter. Samma fyra parter som idag 
driver IKEU var med från starten; 
Fiskeriverket, Sveriges Lantbruks-

universitet, Stockholms universitet 
och Naturvårdsverket.

Den vetenskapliga utformningen 
av IKEU har till stora delar behållits 
under de 21 år som IKEU funnits. 
En stor utvärdering 1995 visade på 
övervägande positiva resultat av 
kalkningen1.

Den senaste utvärderingen av 
IKEU gjordes 2009 av IVL som bland 
annat föreslog ökad samverkan med 
länen och förbättrad kommunika-
tion2. IKEU har nyligen formulerat 
sin vision till ”att ta fram data och 
vetenskapliga analyser till grund 
för en hållbar och effektiv kalk-
ningverksamhet anpassad till antro-
pogen försurning” och definierat 
fyra uppdrag för att nå visionen3.

Representanter för tre länsstyrel-

ser finns nu med i planeringen av 
verksamheten för IKEU. För tillfället 
pågår i samråd med länsstyrelserna 
ett intensivt arbete med att förbättra 
ett program för att följa upp vad som 
händer när kalkningen anpassas till 
den minskade försurningen (se också 
föregående artikel). 

iKEU del i många verksamheter
Naturvårdsverket har haft ansvaret 
för IKEU sedan starten. Det började 
som en del av forskningsverksamhe-
ten men är nu ett ansvar för Natur-
resursavdelningen i samarbete med 
Miljöanalysavdelningen. På så sätt 
är IKEU en del av många verksam-
heter på Naturvårdsverket. 

Naturresursavdelningen har hand 
om åtgärder för att gynna bio logisk 

Uppföljning av kalkning 
– vad händer framöver?

Fo
to

: M
ar

ti
n

 F
ra

n
ss

o
n

/M
yr

a



10 | sötvatten 2010

uppföljning av kalkning – vad händer framöver?

mångfald. I detta sammanhang 
hanterar man också det statliga 
anslaget för kalkning av sjöar och 
vattendrag vars ekologiska effekter 
följs upp av IKEU. Kalkningsverk-
samhetens årliga anslag uppgick år 
2010 till 208 miljoner kronor. Kost-
naden för IKEU:s basprogram är 
cirka 12 miljoner per år. Därut över 
finns drygt 2 miljoner kronor att 
fördela till fokusprojekt.

IKEU har med åren stegvis kommit 
allt närmare Miljöanalysavdelning-
ens nationella miljöövervakning och 
bedrivs numer enligt samma linjer. 
Det innebär att IKEU har samma 
kvalitetssäkrade metoder (så kallade 
undersökningstyper) och bedöm-
ningsgrunder som övervakningen av 
sötvatten. Man har samma typ av 
avtal, administrativ redovisning och 
datarapportering till datavärd som 
annan nationell miljöövervakning4.

Vinsterna för denna integrering 
är betydande, både om man räknar 
kostnader för administration och 
tar hänsyn till kvaliteten för IKEU:s 
verksamhet. 

Ny myndighet förändrar spelplan
Den nya Havs- och vattenmyndighe-
ten påbörjar sin verksamhet somma-
ren 2011 (se artikel sid. 4). Den 
kommer bland annat att få ansvar för 
åtgärder som förbättrar situationen 

i sjöar och vattendrag vilket också 
inkluderar kalkningsverksamheten. 
Myndigheten får också ansvar för 
miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag.

Naturvårdsverket tog i sitt första 
remissvar till Regeringen upp att det 
fanns många fördelar med att även i 
framtiden låta den nationella miljö-
övervakningen av vatten vara kvar 
på Naturvårdsverket tillsammans 
med annan miljöövervakning5. 
Regeringen gick inte på Naturvårds-
verkets linje.

Vissa frågetecken kvar
IKEU bedrivs enligt samma linjer 
som miljöövervakningen av sötvatten 
och kommer också att bli ett ansvar 
för Havs- och vattenmyndigheten. 
Men det är inte alltid fördelaktigt att 
den myndighet som har ansvar för 
att bedriva en verksamhet också har 
ansvar för uppföljningen. Detta talar 
för att Naturvårdsverket fortsatt 
kunde ha en roll inom IKEU. 

Samarbetet mellan den nya 
myndigheten och Naturvårdsverket 
gynnas av att Naturvårdsverket även 
framöver har kvar viss kompetens 
inom vattenområdet som medver-
kar i arbetet med IKEU och annan 
miljöövervakning i sötvattensmiljön. 
Det är inte minst viktigt med tanke 
på behovet av samordning med den 

övriga miljöövervakningen som 
Naturvårdsverket har fortsatt ansvar 
för. Dessutom kommer Naturvårds-
verket även i fortsättningen att ha 
huvudansvaret för Bara naturlig 
försurning, ett miljökvalitetsmål som 
IKEU bör ha stark koppling till.

✒	Yngve Brodin startade IKEU år 
1989, men har efter det haft andra 
uppgifter på Naturvårdsverket, främst 
forskning och miljöövervakning.

Noter och källor
1.  Henrikson, L. & Brodin, Y.-W. (eds.) 1995: 

Liming acidified surface waters – a Swedish 
synthesis. - Springer Verlag, Heidelberg, 
Berlin, New York. 

2.  Munthe J. & Jöborn A. 2009: Utvärdering 
av IKEU 1990-2006. Syntes och förslag. 
Naturvårdsverket Rapport 6302: 1-199.

3.  IKEUs hemsida hos Sveriges Lantbruksuni-
versitet http://info1.ma.slu.se/IKEU/

4.  Naturvårdsverket 2010: Samordnad miljö-
övervakning i Sverige. Broschyr: www.
naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_
miljon/Miljoovervakning/rapporter/allmant/
nymo2010.pdf

5. Yttrande 2010-04-23. Naturvårdsverkets 
synpunkter på betänkandet En ny myn-
dighet för havs- och vattenmiljö (SOU 
2010:), dnr 100-1912-10V-stab.

fAKTA iKEU

Provtagningar
• Görs i 45 sjöar och 41 vattendrag 
spridda över försurade områden i 
Sverige.
• Vattenkemiska analyser (1 – 20 
gånger/år) inkl. metaller, artsamman-
sättning, biomassa av fisk, växt- och 
djurplankton, bottendjur och kisel-
alger i rinnande vatten, kvicksilver 
i fisk, samt temperatur och vatten-
stånd. Dessutom sker analyser av 
vattenväxter, sedimentkemi och 
paleo limnologi.

Aktuella projekt / fokusprojekt 
• Modellering av aluminium och pH
• Långsiktiga ekosystemeffekter av 
kalkning, paleolimnologi
• Alternativa kalkningsmål, vatten-
kemi och överkalkning, provfiske.



sötvatten 2010  | 11

halvtid för grundvattenprogrammet

SGU är nu inne på det fjärde året av det nya natio-

nella pro grammet för övervakning av grundvatten. Det 

innebär drygt halvtid sedan provtagningarna startade 

2007. Det nya programmet är på gång att ge data från 

flera hundra nya lokaler.

✒	Mats Aastrup, lotta lewin Pihlblad & Bo Thunholm

Sedan år 2007 består grund-
vattenprogrammet av 80 trend-
stationer och 78 omdrevs-

stationer per år. Trendstationerna 
provtas två till fyra gånger per år 
och omdrevsstationerna en gång var 
sjätte år. 

Omdrevsstationerna infördes för 
att få en bättre geografisk täckning 
och förtätning av provtagningsplat-
ser.  Det ger säkrare bakgrundsvär-
den och underlag till bedömnings-
grunderna för grundvatten. Stationer, 
som ligger i för vattenförvaltningen 
avgränsade grundvattenförekomster, 
kan bidra till vattenförvaltningens 
kontrollerande övervakning. 

Det nya programmet ger under en 
sexårscykel alltså information om 
grundvattnets kemiska sammansätt-

ning i 548 punkter, jämfört med det 
tidigare programmets 100 punkter.

Urval av stationer
År 2006 fastställdes hur många 
stationer som skall ingå i den sexårs-
cykliga nationella övervakningen för 
varje ”grundvattentyp”1. Den stora 
utmaningen är att för alla grundvat-
tenmiljöer i samtliga regioner hitta 
lämpliga provtagningsplatser.

Trendstationernas lägen är så 
utvalda att de ska vara opåverkade 
av lokala föroreningskällor. Det 
kravet gäller inte omdrevsstationer-
na. Markanvändningen i källornas 
tillrinningsområden är slumpartad 
och vattnets kemiska sammansätt-
ning bör därför ge en mer rättvisande 
bild av Sveriges grundvatten. Något 

medvetet försök att fånga upp effek-
ter av förorenande verksamheter har 
inte gjorts vid val av provtagnings-
platser.

Vid etableringen av de nya 
om drevsstationerna försöker SGU så 
långt möjligt att tillfredställa behovet 
av stationer i alla grundvattenmiljöer 
genom att använda källor. Men i de 
fall källor saknas får andra anpas-
sade provtagningsplatser användas. 
Det kan vara t.ex. bergborrade brun-
nar för grundvatten i berg, allmänna 
eller enskilda brunnar eller rör i jord 
för grundvatten i jordakviferer. 

De ännu gällande bedömnings-
grunderna, som styrt utformningen 
av programmet för grundvattenö-
vervakning, baseras på en indelning 
av landet i nio, på geologiska grun-

Halvtid för grundvatten-
programmet
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halvtid för grundvattenprogrammet

der avgränsade, geografiska regioner 
och fem olika grundvattenmiljöer 
samt brunnsdjupsklasser. 

Denna indelningsgrund kommer 
att förändras i de nya bedömnings-
grunderna, som varit ute på remiss 
under hösten 2010. Således behålls 
de geografiska regionerna, men de 
fem grundvattenmiljöerna, och indel-
ning i brunnsdjupsklasser ersätts 
med typ av provtagningsplats som 
indelningsgrund, t.ex. större vatten-
täkt i jord, enskild brunn i jord eller 
källa i jord. 

Det har visat sig att typen av 
provtagningsplats har betydelse för 
haltnivån av de kemiska och fysika-
liska parametrar som är vittringsbe-
roende t.ex. för alkalinitet, pH och 
konduktivitet.

Den här förändringen påverkar 
inte utformningen av övervaknings-
programmet och underlättar snara-
re bedömningar av tillstånd och 
påverkan, eftersom de olika typerna 
av provtagningsplatser motsvarar 
någon eller några av de tidigare 
använda grundvattenmiljöerna. Se 
en förenklad beskrivning i tabell 1.

Omdrevsstationer
Varje år provtas 78 nya omdrevs-
stationer. Fördelningen av de hittills 
provtagna stationerna på de olika 
grundvattenmiljöerna i de olika 
geografiska regionerna är ojämn. 
Detta beror på att källor först och 
främst utnyttjats som omdrevsstatio-
ner under de första åren och de som 
vi kan använda för provtagning är 

mycket ojämnt fördelad över Sveri-
ge och tillfredsställer främst beho-
vet för jordgrundvatten i morän/
svallsand och isälvsgrus/sand och i 
viss mån berggrundvatten i sedimen-
tär berggrund (se tabell 2). I regionen 
Fjällkedjan (J) finns det till exempel 
ingen information om källor i några 
databaser. Därför genomförs just nu 
en inventering i syfte att hitta ca 40 
källor, som skulle kunna ingå i över-
vakningsprogrammet som omdrevs-
stationer i geografiska regionen 
Fjällkedjan. 

Analyser från miljöövervakning-
ens provtagningsnät av stationer 
utgör ett stickprov av grundvattens 
kemiska egenskaper. De vittrings-
beroende kemiska parametrarnas 
koncentrationer kan relateras till 

TABEll 1. TyPEr – GrUNDVATTEN

Typ av provtagningsplats  Grundvattenmiljö

Större vattentäkt i jord  Isälvsavlagring 

Enskild brunn i jord 

Morän och svallsand/isälvsavlagringKälla i jord

Rör i jord

Större vattentäkt i berg  Kristallin bergrund i regionerna B, C, E, F, G, I

Enskild brunn i berg Sedimentär berggrund  
i regionerna A, D och H. 

TABEll 2. ANDEl sTATiONEr 

region A B C D E f G H i j

Berg % 100 80 29 63 40 29 18 30 0 0

Jord % 71 100 88 32 51 100 100 33 43 2

Y Andel stationer i procent per region som har provtagits under de tre första åren i förhållande 
till det totala antalet som ska provtas under hela sexårscykeln. I tabellen har uppgifterna 
delats upp i stationer i jordakviferer och i bergakviferer.

A

A
B

CC

D

E
F

GH

I

J
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de nya bedömningsgrundernas 
typologiindelning som baseras på 
de geografiska regionerna och på 
typerna av provtagningsplatser. För 
att kunna avgöra hur väl miljööver-
vakningens stickprov stämmer över-
ens med hur olika kemiska ämnens 
halter i grundvatten varierar inom ett 
geografiskt område (beroende av typ 
av provtagningsplats) kan stickpro-
vet jämföras med ett stickprov som 
är mycket, mycket större. I bedöm-
ningsgrunderna ges haltfördelningen 
för olika kemiska ämnen per ”typ”. 
Dessa fördelningar bygger på analys-
data från drygt 39 000 provtagnings-
platser i form av större vattentäkter i 
jord, enskilda brunnar i jord, källor, 
rör i jord brunnar, större vattentäkt i 
berg och enskild brunn i berg. 

Den bästa indikatorn för att se 
hur pass väl miljöövervakningens 
stickprov ansluter sig till de region-
visa haltfördelningarna är buffert-
förmågan (alkaliniteten), som är 
starkt beroende av jordarnas och 
berggrundens vittringsbenägenhet. 

Miljöövervakningens haltföre-
delning bygger på alla analyser, dvs. 
utan uppdelning i provtagningsty-
per. Haltfördelningarna för tids-
perioderna 2006 och 2007 – 2009 
jämförs lättast i var region för sig 
med bedömningsgrundernas halt-
fördelningar från källor, respektive 
haltfördelningar från samtliga prov-
tagningstyper i jordgrundvatten. 

resultat av de  
tre första årens provtagning
För det första kan man konstatera 
att de regionvisa medelhalterna i 
alkalinitet ganska väl återspeglar 
bedömningsgrundernas medelhalter 
(se figur 1), men att de i åtta regioner 
ligger något lägre än bedömnings-
grundernas och i en region högre. 
Region J (fjällkedjan) bortses i från 
eftersom det ännu inte finns några 
nya omdrevsstationer där. Sedan 
kan vi också konstatera att medel-
halterna skiljer sig mindre från 
bedömningsgrunderna 2009 än vad 
de gjorde 2007 med ett mindre antal 
omdrevsstationer.

När det gäller haltfördelningarna 
i förhållande till bedömningsgrun-
dernas är det god samstämmighet 

Y figur 3. Fördelning av alkalinitet i region F. En ökning av antalet 
stationer från fyra 2006 till sammanlagt 37 år 2009 har markant 
förbättrat representativiteten såväl i förhållande till bedömnings-
grundernas källor som till alla provtagningstyper i jord.

Y figur 4. Fördelningen av alkalinitet i region I, som än så länge 
har den sämsta representativiteten, men inga stationer i berg och 
mindre än hälften av de stationer i jord som ska ingå i sexårscykeln 
har hittills provtagits.
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Y figur 1. Medelvärden för alkalinitet som vätekarbonat (mg/l) för 
de olika regionerna baserat på miljöövervakningens alla stationer 
före 2007 och samtliga trend- och omdrevsstationer provtagna 
under perioden 2007 – 2009, jämförda med bedömningsgrunder-
nas jordgrundvatten.

Y figur 2. Fördelning av alkalinitet i region H. MÖ 06 är fördel-
ningen baserat på referensstationer år 2006 innan systemet med 
omdrevsstationer sjösatts. Region H är en av regionerna med 
kalkhaltig berggrund, vilket medför att det är förhållandevis lätt att 
etablera en representativ miljöövervakning.

”Miljöövervakning 07/09” är fördelningen baserat på analyser från 2007 – 2009. ”Bedömningsgrunder källa” är bedömningsgrundernas haltfördelning baserad på  
analyser från källor. ”Bedömningsgrunder alla” är baserad på analyser från alla provtagningstyper i jord.
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halvtid för grundvattenprogrammet

(F-test > 0,8) antingen i förhållande 
till bedömningsgrundernas provtag-
ningstyp källor eller till alla provtag-
ningstyper i jord. Regionerna I och J 
är undantag. Region J saknar nästan 
helt stationer i halvtid. För region 
I saknas än så länge helt stationer i 
berg och mer än hälften av omdrevs-
stationerna i jord, se fig. 2, 3 och 4. 

De flesta regioner visar på 
förbättringar vid jämförelser (år 
2006 och 2009) av hur väl miljö-
övervakningens stickprov stämmer 
med bedömningsgrundernas region-
visa haltfördelningar av alkalinitet. 
Förbättringarna gäller antingen i 
förhållande till bedömningsgrun-
dernas provtagningstyp källor eller 
till alla provtagningstyper i jord. En 
förbättring gentemot den ena leder 
ofta till en försämring gentemot den 
andra, t.ex. i region B och region G. 

Men den stora procentuella ökning-
en av provtagningsplatser i region 
F har inneburit en förbättring för 
källor som liksom för alla provtag-
ningstyper i jordgrundvatten.
 
lovande resultat
Systemet med omdrevsstationer har 
tveklöst bidragit till en bättre yttäck-
ning av stationer och därmed har vi 
fått en mer representativ miljööver-
vakning av grundvatten. Halvtids-
resultaten ser mycket lovande ut och 
vi kan se fram emot resultaten efter 
hela 6-årscykeln.

Noter och lästips
1.  Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrun-

der för grundvatten. 

Läs mer om grundvattenprovtagning i Sötvatten 
2004, Sötvatten 2006, Sötvatten 2007 och 
Sötvatten 2008.
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sjöar i  siktet

I Sverige finns många hundra tusen sjöar. Flera, men 

långt ifrån alla, är väl undersökta av forskare och myndig-

heter. SMHI har initierat Projekt Sjölyftet med syfte att öka 

kun skapen om våra sjöar och få fram bättre resultat från ett 

nytt nationellt beräkningssystem för vatten och närsalter.

✒	 Gunn Persson

Sjöar i siktet

Arbetet med vattenförvalt-
ning, hydrologiska progno-
ser och varningar ställer krav 

på bättre lokal kunskap om vatten 
och vattenkemi. Lokala hydrolo-
giska prognoser och varningar ger 
till exempel stöd för planering och 
akuta insatser vid översvämningar. 
Data och modeller med hög rumslig 
upplösning är viktiga för beslutsun-
derlag på lokal och regional nivå.

SMHI behöver, som aktör inom 
svensk vattenförvaltning och över-
vakare av flöden i Sverige, mer 
kunskap om landets sjöar. Det gäller 
främst sjöarnas fysikaliska egenska-
per och då särskilt vid utloppen. 
Kunskapen behövs för att förbättra 

resultaten från ett nytt nationellt 
högupplöst beräkningssystem för 
vatten och närsalter. 

Modeller är modellen
Det är en omöjlighet att täcka in 
behoven av data för beslutsunderlag 
med enbart mätningar. Modeller är 
därför nödvändiga redskap. SMHI 
har under de senaste åren utvecklat 
beräkningssystem som integrerar 
mätdata, modeller och vatten på land 
och i hav. Satsningen på beräknings-
systemen har fått goda om dömen 
vid en internationell vetenskaplig 
granskning1. 

Fler mätdata gör att modeller-
na bättre kan anpassas till lokala 

förhållanden och därmed ge bättre 
beslutsstöd. I arbetet med att utveck-
la modellerna har särskilt behovet 

fAKTA  
svensk vattenförvaltning
Vattenförvaltning innebär att vatten-
förekomster karaktäriseras och att 
åtgärdsplaner tas fram för att kunna 
nå målet god ekologisk status. Detta 
sker i enlighet med EU’s ramdirektiv 
för vatten. I Sverige är arbetet uppde-
lat på fem vattenmyndigheter: Botten-
viken, Bottenhavet, Norra Östersjön, 
Södra Östersjön och Västerhavet. De 
ansvarar för att samordna arbetet i 
distrikten. SMHI är en aktiv part inom 
svensk vattenförvaltning i samarbete 
med övriga aktörer för att nå målet.

Utlopp från sjöar kan vara igenvuxna och 
med liten lutning. Skisser och foton är 
därför bra komplement till mätdata för att 
ge en bättre helhetsbild. Ängstugugölen i 
Östergötland.
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sjöar i  siktet

av bättre beskrivningar av sjöarnas 
funktion identifierats.

Mer kunskap behövs
Idag finns omkring 100 000 sjöar 
registrerade i SMHIs databaser, varav 
cirka 30 000 är av speciellt intresse. 
Djupkartor finns endast tillgängliga 
för ett fåtal sjöar i databaserna. 

Men troligen finns ytterlig-
are material tillgängligt hos olika 
kommuner och länsstyrelser t.ex. 
sjödjupskartor. Sjöarnas djup, men 
också utformningen av deras utlopp 
och nivåvariationer, är viktiga för 
modelleringen av flöden.

Även andra sjö- och vattendrags-
data, t.ex. kemiska vattenanalyser, är 
av intresse för modellutvecklingen.

Projekt sjölyftet
För att få fram ett större kunskaps-
underlag krävs bland annat en mer 
omfattande kartering av landets 
sjöar. Till detta behövs mycket 
arbetskraft och det är här Projekt 
Sjölyftet kommer in i bilden. Vatten-
myndigheterna, i samarbete med 
SMHI och Arbetsförmedlingen, har 

hållit möten för kommunerna på 
olika platser i landet och informe-
rat om projektupplägget. Tanken är 
att erbjuda arbetslösa praktik hos 
kommuner och länsstyrelser med 
ersättning från regeringens Lyft-sats-
ning2. De samlar in befintlig infor-
mation och utför sjökarteringar. 
SMHI tar emot mätdata och övrig 
information och använder den för 
att förbättra beräkningar av flöden 
i vattendrag och vattenstånd i sjöar. 
Resultaten kommer vattenförvalt-
ningen och andra aktörer till del via 
de redskap som finns tillgängliga på 
temaportalen Vattenförvaltning.

Pilotprojekt i Norrköping
Norrköping anmälde tidigt intresse 
för att arrangera ett projekt. Två 
mätlag, med fyra personer i varje, 
karterade cirka 60 sjöar runtom i 
kommunen. Projektet startade i slutet 
av maj och pågick under tre måna-
der. Arbetsuppgifterna utförs inte 
som standard av SMHI eller någon 
annan aktör. Därför testas meto-
derna i detta pilotprojekt och erfa-
renheterna hjälper andra kommuner 

eller länsstyrelser som startar lokala 
Sjölyftsprojekt.

Hur används resultaten?
Mätningarna och övrig information 
som samlas in ska användas för att i 
modeller beskriva hur sjön påverkar 
vattenflödet i vattendragen. Sjöar 
har en fördröjande effekt på vatten-
flödet, vilket också påverkar vatt-
nets kemi. Sjöinformationen lagras i 
databaser och görs sedan tillgänglig i 
förädlad form för användare på t.ex. 
kommuner och länsstyrelser.

✒	 Gunn Persson är hydrolog på 
SMHI och kontakt för Sjölyftet.

Läs mer

•	 www.smhi.se/sjolyftet

•	 Temaportal	Vattenförvaltning.	Information	
och data över vatten på land och i kustzon 
nås via en temaportal på www.smhi.se  

Noter
1. http://www.smhi.se/forskning/internationell-

granskning-lovordar-vattenverktyg-1.10847

2. Regeringens satsning Lyft riktar sig till 
offentliga arbetsgivare. Syftet är att olika 
aktiveringsinsatser ska stärka möjligheterna 
för arbetslösa som fyllt 25 år att få arbete. 

Y En deltagare i Norrköpings pilotprojekt 
mäter in utloppet av en sjö med ett avväg-
ningsinstrument.

fAKTA 

Modellberäkningar tillgängliga
Vattenföring, kväve- och fosfortransport beräknade för 17 313 sötvattenförekomster i 
Sverige är tillgängliga via en karttjänst på webben. Beräkningarna görs med S-HYPE-
modellen (se nedan). Man väljer ett område i en karta och sedan kan årsmedel-, 
månads- och dygnsmedelvärden laddas ned för perioden 1995–2009. http://homer.
smhi.se 

Alla kan rapportera in mätningar till sMHi
Enskilda personer kan rapportera in egna mätningar av nederbörd, vattenstånd och 
vattenföring till SMHI genom en tjänst för webbrapportering. Användare registrerar sig 
och får ett konto där egna väder- och vattenobservationer samlas. Data som rappor-
teras in är viktiga bidrag för den svenska vattenförvaltningen. De kan också komma 
att användas som underlag till SMHIs prognoser och varningar vid höga vattenflöden. 
http://wrap.smhi.se 

HyPE-modellen 
SMHI har utvecklat ett högupplöst operationellt beräkningssystem för Sverige, S-HYPE. 
Det inkluderar alla vattenförekomster så som de är definierade i Svenskt VattenARkiv 
(SVAR). Parametrarna i modellen HYPE är kopplade till jordart och markanvändning 
men är inte lokalt anpassade. Modellen ska kunna ge information om områden som 
saknar mätdata och vara oberoende av den rumsliga upplösningen. Därför används 
nationella databaser som grund. Om lokal information används blir de lokala resulta-
ten bättre. 

Utvärdering av modellen visar att vattenföringsberäkningar är relativt säkra även på 
dygnsskala, åtminstone i större oreglerade områden. Kväveberäkningarna har något 
större osäkerheter och fosforberäkningarna är tyvärr fortfarande mycket osäkra.
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kvalitetssäkrad övervakning av sjöar

Enlig miljömålet Giftfri miljö ska ”miljön vara fri från ämnen och 

metaller som skapats eller utvunnits av samhället och som kan 

hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden”. Vad 

kan vi göra för att nå detta mål och hur kan vi veta om vi nått dit? 

En långsiktig miljögiftsövervakning av sjöar är ett bra verktyg.

✒	 Nicklas Gustavsson

Kvalitetssäkrad  
övervakning av sjöar

Sedan den organiserade över-
vakningen av miljögifter 
började under tidigt 1980-tal 

har arbetet gradvis både utvecklats 
och utökats. När det gäller över-
vakningen av sjöar analyseras idag 
fler ämnen än någonsin tidigare. 
Många av de sjöar som 2006 före-
slogs som komplement till övervak-
ningsprogrammets 18 sjöar är sedan 
dess inkorporerade i det ordinarie 
programmet. Det består nu av 32 
sjöar spridda över landet. Alla prover 
som samlats in från dessa lokaler 
sparas frysta i miljöprovbanken vid 
Naturhistoriska riksmuseet. Att 
spara prover på detta sätt möjliggör 
retrospektiva analyser, screeningun-

dersökningar m.m. och proverna blir 
därmed ett värdefullt miljöhistoriskt 
arkiv. I flera av sjöarna undersöks 
förutom miljögifter också vatten-
kemi och fisksamhälle regelbundet. 

Urvalskriterier
För de ursprungliga 18 sjöarna i över-
vakningsprogrammet fanns en lista 
med kriterier som skulle uppfyllas 
för att resultaten skulle kunna anses 
beskriva bakgrundsbelastningen. 

Några av dessa kriterier var: 
•	 ingen lokal påverkan av miljö-

farlig verksamhet
•	 kontrollerad markanvändning i 

närområdet

•	 lokalisering högt upp i  
avrinningssystemet

•	 ingen kalkning
•	 placering i skyddat område
•	 hellre näringsfattiga sjöar  

än näringsrika 

De kompletterande sjöarna som till-
kom år 2006 valdes delvis ut efter 
andra kriterier. Sjöarna ingick redan 
i andra övervakningsprogram och 
naturgeografiska förhållanden fick 
större betydelse för urvalet. Tanken 
är att dessa tillsammans med de 
ursprungliga lokalerna ska kunna ge 
en generell bild över miljögiftsbelast-
ningen i limnisk miljö. 

Provfisket i sjöarna är riktat mot 
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kvalitetssäkrad övervakning av sjöar

ett visst storleksintervall och sker vid 
samma tid varje år för att materia-
let ska bli enhetligt. Abborre är den 
mest använda fiskarten och röding 
används i de nordligaste lokalerna 
där abborre saknas. I två sjöar fiskas 
gädda. Det fisket har pågått varje 
år sedan 1967 och är därför väldigt 
värdefullt.

Gränsvärden
För att bedöma de miljögiftskoncen-
trationer som uppmäts inom miljö-
övervakningen behövs någon form 
av jämförelsevärden. Bedömnings-
grunder för de klassiska miljögifter-

na1 har tidigare baserats på koncen-
trationer som uppmätts i områden 
som bedömts vara opåverkade. De 
huvudsakliga invändningarna mot 
detta är att det endast fungerar när 
en stor mängd mätningar finns, 
vilket utesluter nya ämnen. Värdena 
är inte heller relaterade till en risk 
och därmed går inte nivåerna att 
jämföra mellan olika ämnen på ett 
meningsfullt sätt. 

Ett exempel är PCB-halter i gädda. 
Att en uppmätt koncentration är tio 
gånger högre i den undersökta sjön 
än i opåverkade områden säger 
just det. Det säger inget om vad det 

innebär för de organismer som lever 
där eller om det är farligt att äta 
gäddan. 

För att undvika ovanstående 
problem används istället EQS-värden 
(Environmental Quality Standards) 
som är vattenkoncentrationer base-
rade på toxikologiska studier fram-
tagna inom EU. I brist på EQS-värden 
kan andra motsvarande gränsvärden 
an vändas. Dessa koncentrationer 
ska ange den maximala halt i vatten 
där inga effekter uppkommer ens för 
den känsligaste arten vid långtidsex-
ponering. Med kunskap om ämnets 
egenskaper går det sedan att räkna 

Y Provfiskad abborre provtas för organiska miljögifter och metaller. För varje fisk som prov-
tas tas ett antal mått såsom totallängd, kroppslängd, vikt, gonadvikt, levervikt samt ålder.

fAKTA Nationell  
övervakning av miljögifter

Målet med den nationella övervak-
ningen av miljögifter är att beskriva 
tillståndet i miljön, bedöma hotbilden 
såväl i ett lokalt, regionalt som globalt 
perspektiv, samt att för framtida forsk-
ning och bedömningar dokumentera 
det nuvarande tillståndet i förhållande 
till tidigare situation. Övervakningen 
skall resultera i underlag för åtgärder, 
dvs. för målformuleringar, prioritering-
ar och faktiska beslut om åtgärder. 
Övervakningen skall även användas 
för att följa upp och redovisa resultat 
av genomförda åtgärder samt tillhan-
dahålla referenser som kan användas 
i regional och lokal miljöövervakning. 
För att kunna uppfylla detta finns ett 
antal kvantifierade mål med under-
sökningarna specificerade. 

Några mål som finns uppsatta för 
miljöövervakningen

• Att detektera en årlig förändring 
om 10 procent inom en tioårspe-
riod med en power om 80 procent 
och signifikansnivå om 5 procent

• Att detektera en 50 procentig 
minskning inom en tioårsperiod 
med en power om 80 procent och 
signifikansnivå om 5 procent

• Att detektera en ökning om 200 
procent ett enskilt år med en 
power om 80 procent och signifi-
kansnivå om 5 procent

• Att detektera skillnader mellan 
lokaler i storleksordningen 100 
procent med en power om 80 
procent och signifikansnivå om 5 
procent.

TABEll 1: KlAssifiCEriNG i förHållANDE Till GräNsVärDEN

Högst status (blått) Uppnås där de undersökta ämnena inte går att 
detektera i en kemisk analys. Är det som eftersträ-
vas i miljömålet giftfri miljö. 

God status (grönt) Koncentrationerna ligger över detektionsgränsen 
men under gränsvärdet. Om gränsvärdet bygger 
på ett vetenskapligt underlag av hög kvalitet så ska 
alltså koncentrationer som faller inom denna klass 
inte innebära några risker för någon organism.

Klasserna (gult, mörkgult, orange)* Exponentiellt ökande koncentrationer 
med gränsvärdet som utgångspunkt. 

* Dessa klasser kan inte direktöversättas till bedömningarna måttlig, otillfredsställande eller dålig. Ett överskri-
dande bör alltid betraktas som dåligt samtidigt är ett överskridande av ett gränsvärde olika allvarligt beroende på 
vilket ämnet det handlar om. Men det är fördelaktigt att fortfarande ha flera klasser för att beskriva koncentratio-
ner över gränsvärdet. De kan nyansera bilden och möjliggöra en analys av geografiska skillnader eller mönster 
som annars skulle vara omöjlig.
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ut vad denna vattenkoncentration 
motsvarar i t.ex. en fisk eller topp-
redator. Genom användandet av 
dessa gränsvärden går det att bedö-
ma hur koncentrationer av olika 
ämnen förhåller sig gentemot risken 
för effekter på biota. Det blir också 
möjligt att urskilja och prioritera 
ämnen med störst risker (se figur 
4–5, sid. 20). 

Klassificering
De uppmätta koncentrationerna 
relateras till gränsvärdena och delas 
sen in i olika klasser beroende på 
utfallet. I likhet med statusklassning-
en inom vattendirektivet används 
fem statusklasser med liknande färg-
skala, se tabell 1. 

resultat
Hur ser det då ut i våra nationella 
referenssjöar? I de sjöar och för de 
ämnen där det finns tidsserier är den 
generella trenden minskande halter. 
Många av de ämnen som överva-
kas är sedan länge förbjudna. Det 
har resulterat i en positiv utveck-
ling med betydligt lägre halter idag 
än för 20–30 år sedan och visar att 
åtgärder faktiskt har effekt (se figur 
1–3). Trots minskningen är koncen-
trationerna av vissa ämnen, t.ex. 
PCB, fortfarande så pass höga att de 
bidrar till en negativ miljöpåverkan.   

Bromerade flamskyddsmedel i gädda, Bolmen 
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ExEMPEl På äMNEN sOM ANAlysErATs

Y figur 1. Tidsserie över koncentrationen av bromerade flamskyddsmedel i fiskmuskel 
från Bolmen. Över hela perioden syns en signifikant ökning (röd linje), men de senaste tio 
åren syns istället en brant minskning (gul linje). Streckad blå linje = mätpunkter saknas.

Y figur 2. Tidsserie över koncentrationen av dioxiner i fiskmuskel från Skärgölen. 
En likartad signifikant minskning syns för både de enskilda kongenerna TCDD och 
TCDF, men också för TCDD ekvivalenter (total TEQ).

Y figur 3. Tidsserie över koncentrationen av PCB-153 i fiskmuskel från Röding och 
Gädda. Signifikant minskande trender ses över hela tidsperioden i Abiskojaure och 
Storvindeln men inte i Bolmen. De senaste tio åren är trenden minskande i alla tre sjöar.

tre års glidande medelvärde
senaste tio åren
regressionslinje
geometriskt medelvärde
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ExEMPEl På äMNEN sOM ANAlysErATs

Gränsvärdena som använts i figurer-
na 4 och 5 är inte EQS utan motsva-
rande värden som används på precis 
samma sätt. För många ämnen 
saknas gränsvärden helt för biota, 
medan det för andra finns flera i 
breda storleksintervall. Arbetet med 
att ta fram och utveckla dessa gräns-
värden är en fortlöpande process 
som förhoppningsvis kommer att ge 
oss ett allt bättre och mer relevant 
jämförelseunderlag.

✒	 Nicklas Gustavsson arbetar 
på Naturhistoriska Riksmuseet med 
nationell övervakning av miljögifter 
i biota.

Noter: 
1. Till exempel PCB, DDT, dioxiner och 

bromerade flamskyddsmedel.

Y figur 4. Koncentrationen av dioxinekviva-
lenter i fisk i förhållande till gränsvärdet från 
övervakningssjöarna år 2008. Kartan säger 
oss att gränsvärdet inte överskrids i någon 
av de undersökta sjöarna, men att ämnena 
förekommer i låga halter.

< 0,05

0,05 − 0,25

0,25 − 0,5

0,5 − 1,0

> 1,0

nanogram/g våtvikt

Medelkoncentrationen 
av PCB i fisk

200 km

Y figur 5. Medelkoncentrationen av 
PCB-153 i fisk mellan åren 2000–2008 
i övervakningsjöarna. Resultatet visar att 
i flera av sjöarna är koncentrationerna 
mer än fyra gånger högre än gränsvärdet 
(orange färg). Endast i en fjärdedel av 
sjöarna är koncentrationerna lägre än 
gränsvärdet.

< 0,005

0,005 − 1,25

1,25 − 2,5

2,5 − 5,0

> 5,0

picogram/g våtvikt

Koncentrationen 
av dioxin-
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miljöövervakning av främmande arter

Problemet med främmande arter ökar och är ett hot mot den 

biologiska mångfalden. För närvarande finns inget svenskt 

miljöövervakningsprogram som belyser detta. Därför har Läns-

styrelsen i Stockholm genomfört ett projekt1 för att undersöka 

förutsättningarna för ett sådant program i östra Mälaren. 

✒	 sture Nellbring

Miljöövervakning av 
främmande arter

Antalet främmande arter i 
våra vatten ökar. Den störs-
ta orsaken är handeln med 

trädgårdsväxter, dammväxter och 
akvariefiskar, samt båttrafik och 
utsläpp av barlastvatten. 

Idag är det svårt att bedöma exakt 
vilken hotbild främmande arter 
utgör och projektet har som syfte 
att ta reda på detta. De främmande 
arter som redan finns här bör också 
kartläggas och en bedömning göras 
om de ska ingå i en reguljär miljöö-
vervakning. I projektet har fram-
för allt östra Mälaren undersökts, 
men också i några områden särskilt 

påverkade av fartygstrafik till fram-
för allt Köping och Västerås.

Många arter redan etablerade
För närvarande finns det minst 
23 akvatiska arter i Mälaren som 
kan kallas ”främmande”. Flera av 
dem är redan väl etablerade i hela 
eller delar av Mälarens ekosystem; 
vattenpest (Elodea canadensis), smal 
vattenpest (Elodea nuttalli), sjögull 
(Nymphoides peltata), ullhands-
krabba (Eriocheir sinensis), vandrar-
mussla (Dreissena polymorpha) och 
signalkräfta (Pacifastacus leniuscu-
lus) bärandes på mikroorganismen 

Aphanomyces astaci som orsakar 
kräftpest. 

En stor och tidigare förbisedd 
artgrupp med många främmande 
arter och fynd är glattmaskarna. Sju 
arter har hittats i Mälaren men vi vet 
lite om deras nuvarande utbredning 
och eventuella påverkan på ekosys-
temet. 

Det finns också ett femtiotal nya 
tänkbara främmande arter i landet 
eller i närheten. De största grupperna 
bland dessa är akvatiska kärlväxter 
med ett femtontal arter, evertebrater 
också med ett femtontal arter, samt 
ett tiotal mollusker. 

Sjögull är redan etablerad i 
stora delar av Mälarens vatten.
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Ny metodik och riskanalys behövs
Den miljöövervakning som finns 
idag räcker inte för att följa upp 
främmande arter. Den är för gles i 
både tid och rum och viktiga bioto-
per som t.ex. litoralen provtas över-
huvudtaget inte längre. Men den 
nuvarande miljöövervakningen kan 
bidra till ökade kunskaper om man 
bestämmer påträffade organismer 
ända ned till artnivå.

Några av de redan etablerade 
arterna som signalkräfta, vatten-
pest och vandrarmussla är det inte 
mycket att göra något åt, annat än 
att följa deras utbredning och even-
tuella förändringar. 

För många andra främmande 
arter finns det ett stort behov av 
riskanalyser eftersom vi vet för lite 
om dem. Det behövs både ett natio-
nellt och nordiskt/EU samarbete för 
att ta fram metodik för riskanalys 
samt att genomföra dessa på de mest 
akuta arterna som finns i närheten 
av Mälaren. 

Några arter är särskilt viktiga 
att kartlägga, särskilt de av Ponto-
Kaspiskt2 ursprung eftersom det 
finns en stor sannolikhet att de 
kommer att kunna etablera sig 
permanent här. 

slutsatser och förslag
Slutsatserna från projektet visar att 
det är svårt att ha en heltäckande 

övervakning av enbart främmande 
arter. Istället föreslås inventeringar 
och program med ett bredare grepp. 
De kan delas in i en typ av övervak-
ning om sköts av myndigheter och 
en typ av övervakning som involve-
rar allmänheten.
•	 Större basinventering av 

bottenfauna i östra Mälarens 
delbassänger (Ekoln, Skarven, 
Görväln, södra och norra Björk-
fjärden och ett antal hamnom-
råden (Köping, Västerås, Stock-
holm) samt högriskområden3 i 
andra delar av Mälaren. Inrikt-
ningen ligger på främmande 
glattmaskar och även litoralen 
provtas. Avsikten är att ta fram en 
kunskapsbild av var, hur många 
och i vilka proportioner främ-
mande arter finns i bottenfaunan. 
Utifrån dessa kunskaper kan man 
sedan skapa ett eventuellt över-
vakningsprogram för bottenle-
vande främmande arter. 

•	 Vandrarmusslans utbredning 
undersöks i ett övervakningspro-
gram med dykning i östra Mäla-
ren. Transektdykningar med 
täthetsuppskattningar genomförs 
i lämpliga delar av östra Mäla-
rens delbassänger (Ekoln, Stora 
Ullfjärden, Skarven, Görväln, 
Rödstensfjärden, Prästfjärden, 
södra och norra Björkfjärden). 
Provtagningen kan till en början 

ske i femårsintervall. Efter hand 
kan den förtätas om man börjar 
hitta effekter orsakade av till 
exempel ett klimatförändringar. 
Programmet kan även fungera 
som alarmklocka för utveckling-
en om vandrarmusslans släk-
ting quaggamusslan (Dreissena 
buggensis) etablerar sig på allvar.

•	 Inventering av strandnära 
växter och mollusker. Främ-
mande vattenväxter och mollus-
ker som kan komma att spridas 
via trädgårds- och zoohandeln 
förväntas göra det framför allt 
i lugna och skydda områden av 
Mälaren. Ett program för dessa 
grupper skulle bestå av strand-
nära inventeringar i lugna och 
skyddade vikar i Ekoln, Skarven, 
Görväln, Rödstensfjärden, södra 
och norra Björkfjärden. Inven-
teringar kan ske vart tredje eller 
vart femte år och göras av inven-
terare med stor artkunskap om 
vattenväxter och mollusker. 

•	 Ett så kallat ”early warning”-
system som involverar allmänhe-
ten. Till detta behövs ett sekretari-
at för handledning, ett inrapporte-
ringssystem, fältblanketter, artbe-
stämningstabeller och broschyrer 
med bilder och beskrivningar av 
både främmande och förväxlings-
bara arter. Men det är troligen 
svårare att använda allmänheten 
som övervakare av vattenmiljön 
jämfört med de exempel som finns 
inom t.ex. Floraväkteriet, Svensk 
fågeltaxering och dagfjärilspro-
jektet. Både det praktiska arbetet 
med provtagning och själva artbe-
stämningen blir en utmaning.

Noter
1.  Projektet genomfördes på uppdrag av Natur-

vårdsverket.

2. Arter som härstammar från Svarta havet och 
Kaspiska havet.

3. Hamnar, farleder och varmvattenutsläpp är 
alla högriskområden, t.ex. Södertälje kanal 
och Hässelby värmevärk.

✒  Sture Nellbring är biolog 
jobbar på Enheten för naturvård på 
Länsstyrelsen i Stockholm.

miljöövervakning av främmande arter

Stora Ullfjärden
Västerås hamn

Köpings hamn

Ekoln

Galten

Skarven

Blacken

Svinnegarnsviken

Ulvhällsfjärden

Södra Björkfjärden

Granfjärden

Prästfjärden

Västeråsfjärden

Görväln

Provtagningsområden i Mälaren

Stationer inom nationell miljöövervakning

Basinventering bottenfauna; glattmaskar

Övervakning vandrarmussla

Inventering av strandnära växter och mollusker

Förslag till områden för 
miljöövervakning av främmande arter

Norra Björkfjärden

Stockholm

Rödstensfjärden

W Mälaren med dess sex delbassänger i 
olika nyanser av blått. Befintliga provtag-
ningsstationer och förslag till nya övervak-
ningsområden av främmande arter.
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Miljöövervakning är ett ansvarsfullt arbete. Det kräver noggrannhet 

och kontroll av alla led i kedjan från provtagning, provhantering, 

analys, resultatgranskning, datalagring och utvärdering för att resul-

taten ska ge riktiga beslutsunderlag. Här visar SLU några exempel 

på fel i tidsserierna av spårmetaller som rättats till och hur man 

arbetar med att ständigt förbättra datakvaliten.

✒	 jens fölster

Sedelärande 
historier om metaller

Institutionen för vatten och miljö 
på SLU har varit ansvarig för 
miljöövervakningen av vattenke-

mi i sötvatten sedan den började på 
1960-talet. Med tiden har vi fått en 
lång erfarenhet av kvalitetssäkring i 
alla led. Trots det händer det att fel 
slinker igenom och det är först när 
data utvärderas som felaktigheter 
kan spåras upp och elimineras. I takt 
med att kvalitetsmedvetandet ökat 
med åren händer det också att vi 
ibland kan identifiera gamla försyn-
delser som kan redas ut. Risken för 
fel är kanske särskilt stor för spår-
metaller där vi ofta är nere i halter 
nära detektionsgränsen. Här följer 

några exempel som illustrerar hur 
viktigt det är med ett kontinuerligt 
kvalitetsarbete och ett integrerat 
arbetssätt i hela kedjan från provtag-
ning till utvärdering.

Vattenhämtare med mässing  
sporrade ryskt intresse
För några år sedan fick en kollega till 
mig ett telefonsamtal från SGU angå-
ende en rysk firma som ville prospek-
tera metallförekomster i Norrbot-
ten. De hade hittat höga halter av 
vissa metaller i Norrbotten i data 
från Riksinventeringen av sjöar och 
vattendrag 1995. Den undersökning-
en ingick i ett nordiskt samarbete där 

upplägget och utvärderingen gjordes 
gemensamt. En preliminär fil med 
rådata som hade skickats till Norge 
och blivit liggande på en dator, hade 
långt senare skickats vidare till den 
ryska prospekteringsfirman. 

När resultaten från Riksinvente-
ringen 1995 utvärderades strax efter 
provtagningen såg man genast att 
metallhalterna i Norrbotten stack ut. 
Efter lite rotande visade det sig att 
på den vattenhämtare som använts 
var lodet som stänger hämtaren av 
mässing. När hämtaren lyftes upp 
hade vatten runnit från lodet ner över 
hämtaren, vilket var tillräckligt för 
att ge en kontaminering av koppar 
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och zink i provet. För säkerhets skull 
ströks alla metallhalter från Norr-
botten innan de lades i databasen 
för miljöövervakningsdata, men 
inte från filen som senare hamnade 
i Ryssland. Sedan dess används bara 
vattenhämtare med helt metallfria 
ytor. 

Exemplet visar att man aldrig kan 
vara för noggrann när man provtar 
och analyserar spårmetaller. Halter-
na är ofta mycket låga och det är 
lätt att kontaminera proverna. Ett 
kritiskt förhållningssätt när man 
granskar data är naturligtvis viktigt. 
Slutligen visar det också på värdet 
av datavärdskap där kvalitetssäk-
rade data lagras och tillgängliggörs. 
När man arbetar med miljöövervak-
ningsdata ska man alltid ladda ner 
”färska” data så att eventuella fel 
som upptäckts rättats till.

Konsult slarvade med disken
I undervisningen i Miljöanalys på 
SLU försöker vi lära studenterna ett 
kritiskt förhållningssätt till vatten-
kemiska data. Ett exempel vi brukar 
visa är en tidserie av kadmium och 
zink från en station inom SRK1 
(figur 1). De två metallerna har 
ganska lika geokemiska egenskaper 
och borde därför samvariera i ett 
naturligt opåverkat vatten, men det 

gör de inte för större delen av tids-
serien. I det här fallet är de drama-
tiska förändringarna inte ett resultat 
av några utsläpp. Den jämna nivån 
i början beror på att halterna låg på 
detektionsgränsen och att ”mindre 
än” tecknet fallit bort i databasen. 

Från 1995 anlitade man en 
konsult, som det visade sig inte 
diskade provflaskorna ordentligt. 
Det ledde till kontaminering av 
proverna, vilket gav höga och varie-
rande halter av kadmium men inte 
för zink. Från 1997 byttes på nytt 
konsult till en som använde rena 
flaskor. Dessutom analyserade man 
med ICP-MS som har lägre detek-
tionsgräns jämfört med den tidigare 
metoden med atomabsorption. Först 
nu kunde man mäta riktiga halter 
och såg att kadmium- och zinkhalter 
följdes åt som de ska.

Obehörig vikarie smutsig
En betydande del av provtagningen 
inom den nationella miljöövervak-
ningen i tidsserier tas av privatper-
soner som inte är professionella 
prov tagare. Detta ställer stora krav 
på att vi informerar provtagarna om 
hur man gör för att få ett korrekt 
taget prov. För det mesta fungerar 
det utmärkt och våra provtagare 
över landet gör ett klanderfritt jobb. 

En svag länk är när en provtagare 
av någon anledning måste anlita 
en vikarie. I ett vattendrag som har 
hängt med länge i det nationella 
programmet hade vi en besvärande 
oförklarlig puckel för många para-
metrar långt tillbaka i tidsserien. 
Efter lite detektivarbete visade det 
sig att under den misstänkta perio-
den hade vår ordinarie provtagare 
varit tvungen att anlita en ersät-
tare och tyvärr gick informationen 
om riskerna för kontaminering inte 

Exempel på fel: Kadmium och zinkhalter
0,15

0,10

0,05

0
1994 1998199719961995

Kadmium µg/l

Zink mg/l

W figur 1. Kadmium och zinkhalter vid en 
SRK-station i Mellansverige. Resultaten som 
borde samvariera spretar istället åt olika håll. 
Allt berodde på slarvigt diskade provflaskor 
som kontaminerade proverna.

Slarv med disken kan ge stora mätfel.
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fram hela vägen. Vikarien brukade 
ta provet på vägen hem från jobbet, 
som var en mekanisk verkstad, troli-
gen utan att byta kläder eller tvätta 
av sig innan. Detta visade sig vara 
ödesdigert för resultaten med förhöj-
da halter av flera metaller och andra 
ämnen. 

Det senaste året har vi på Vatten 
och miljö genomfört en stor satsning 
med att utbilda och informera våra 
provtagare. En del i detta arbete har 
varit att skriva tydliga instruktioner 

som provtagaren även ska kunna 
delge eventuella tillfälliga ersättare 
så att vi framöver minimerar risken 
för felaktigt tagna prov.

Bäst att tanka blyfritt
Det senaste exemplet på hur käns-
lig provtagningen av metaller är 
kommer från det nya Omdrevspro-
grammet där 800 slumpvis utvalda 
sjöar provtas varje år sedan 2007 (se 
artikel sid. 27). Provtagningen görs 
från helikopter och två olika entre-
prenörer har anlitats de senaste tre 
åren. När vi utvärderade resultaten 
från 2007–2009 såg vi ett oroväck-
ande mönster att firma A gav högre 
halter av bly än firma B. Entreprenö-
rerna använde olika provtagnings-
metoder där firma B använde en så 
kallad Ruttnerhämtare medan firma 
A tog proverna genom att fästa 
provflaskorna på en stav som sänk-
tes ner under vattenytan. Provtag-
ningen hade testats på lab genom att 
prov togs i en hink med rent vatten. 
Detta visade inte på något problem 
med metoden, men vi testade aldrig 
under fältförhållanden. 

Det som troligen hände var att 
när den öppna flaskan fördes ut i 
helikoptern innan den sänktes i sjön 
blev det en kontaminering av partik-
lar från motorn som kördes på blyad 

bensin. När vi påpekade detta gick 
man genast med på att ändra prov-
tagningsmetodik och köra på blyfri 
bensin. 

Vi kommer också under 2010 
att genomföra en jämförande prov-
tagning med helikopter och båt vid 
samma tillfälle för att garantera att 
provtagning från helikopter och båt 
ger likvärdiga resultat.

Varningsflagg för  
avvikande värden
I den nationella miljöövervakning-
en har vi under åren utvecklat ett 
noggrant system för kvalitetssäk-
ring. Alla prover jämförs med tidi-
gare resultat från samma station 
(om sådana finns) och de inbördes 
förhållandena mellan olika kemiska 
parametrar kontrolleras. För avvi-
kande värden körs analyserna om 
och eventuella fel kan rättas till. 

Om flera analyser ger samma 
resultat, men vi ändå misstänker att 
något är fel kontaktar vi ibland prov-
tagaren för att undersöka om det 
finns någon risk för kontaminering 
eller om det rådde extrema förhål-
landen vid provtagningen som kan 
ha påverkat resultaten. Är vi säkra 
på att värdena är felaktiga stryks de 
naturligtvis ur databasen, men ofta 
kan vi inte avgöra om ett avvikande 

Ruttnerhämtare utan fria metallytor och 
med lod i rostfritt stål som ger okontami-
nerade prover av sjöavatten för analys av 
spårmetaller. X Fo

to
: F

re
d

ri
k 

Pi
ls

tr
ö

m

Foto: Catalin Stefan /iStockphoto



26 | sötvatten 2010

sedelärande historier om metaller

värde beror på kontaminering eller 
om det avspeglar en extrem situa-
tion i naturen. När man utvärderar 
data måste man därför ha ett kritiskt 
förhållningssätt och eventuellt rensa 
bort avvikande värden innan man 
går vidare i analysen. Det gäller 
särskilt när man beräknar ämnes-
transporter då ett enskilt felaktigt 
värde i anslutning till en flödestopp 
kan ge mycket stora fel. 

I samband med ett projekt röran-
de beräkning av bakgrundshalter 
av metaller gjordes en systematisk 
genomgång av alla data inom den 
nationella miljöövervakningen i 
sötvatten och misstänkta värden 
markerades enligt på förhand 
uppsatta kriterier. Under det 
kommande året kommer databasen 
för sötvattendata vid SLU att byggas 
om. Det kommer då finnas möjlighet 
att flagga misstänkta värden som vi 
bedömer som tveksamma. Använ-
daren kan sedan välja om värdet ska 
tas bort eller inte beroende på syftet 
med datautvärderingen. Vi hoppas 
på det sättet kunna bespara dataan-
vändarna mycket arbete och undvi-
ka att stora växlar dras på enskilda 
tvivelaktiga värden. 

Den svenska modellen
Den nationella miljöövervakning-
en av sötvatten i Sverige har sedan 
starten med Mälarundersökningen 
i början av 1960-talet utförts av 
det som idag heter Institutionen 
för vatten och miljö vid SLU. Det 
mesta av provtagningen sker idag av 
professionella konsulter eller privat-

personer, men vi har kvar en del 
egen provtagning för att bibehålla 
kompetensen. Vi har som tidigare 
nämnts nyligen genomfört en sats-
ning på utbildning av våra externa 
provtagare och i en studie visat att 
provtagningen normalt inte påver-
kar analysresultaten. Det mesta av 
analysarbetet gör vi själva och vi 
har de senaste åren genomfört stora 
rationaliseringar vid laboratoriet. 
På så sätt har vi avsevärt kortat ned 
tiden från det att provet kommit in 
till att vi kan leverera ett kvalitets-
säkrat analysresultat. 

Institutionen var föregångare med 
att datalägga analysresultaten och 
tillgängliggöra data via internet. Vi 
är nu nationell datavärd för alla data 
med vattenkemi och den mesta av 
data med biologi i sötvatten inom 
den nationella miljöövervakningen 
samt en betydande del av den regio-
nala miljöövervakningen. Efter den 
pågående ombyggnaden av data-
basen kommer data att presente-
ras ännu mer användarvänligt och 
informationsvärdet kommer att öka 
genom att det blir möjligt att flagga 
för eventuella metodbyten och miss-
tänkta värden. Eftersom vi är en stat-
lig myndighet arkiveras alla hand-
lingar rörande miljöövervakningen 
vilket gör det möjligt att gå tillbaka 
till gamla analys- och fältprotokoll 
för att kontrollera misstänkta data 
flera decennier i efterhand. 

Institutionen har från början varit 
huvudansvarig för utvärderingen av 
resultaten vilket gett värdefulla åter-
kopplingar mellan miljöövervak-

ningen och tolkning av data. Samti-
digt har den goda tillgängligheten 
av data lett till att andra forskare, 
myndigheter och konsulter kunnat 
göra oberoende utvärderingar. Detta 
har bland annat lett till upptäckt av 
ett begränsat antal felaktiga resultat 
av exmpelvis totalfosfor och total-
kväve. 

År 1994 flyttades institutionens 
verksamhet över från Naturvårds-
verket till SLU. Det har inneburit 
en ökad vetenskaplig förankring av 
arbetet och en större självständighet 
från det politiska beslutsfattandet.

Vi tror att den svenska modellen 
för miljöövervakning med ett konti-
nuerligt och samlat ansvar för prov-
tagning, analys och datavärdskap 
vid en och samma utförare, i kombi-
nation med en fri tillgång till data 
för externa användare, borgar för en 
långsiktigt god kvalitet i miljööver-
vakningen. Vi hoppas att den model-
len kommer fortleva nu när ansvaret 
för miljön i sötvatten förändras.

✒	Jens Fölster är forskare vid Insti-
tutionen för vatten och miljö, SLU, 
och ansvarig för de nationella miljö-
övervakningsprogrammen i va tten-
drag, flodmynningar och omdrevs-
sjöar (se nästa artikel).

Noter
1. SRK – samordnad recipientkontroll, en 

regional provtagning.
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Sedan 1975 har landsomfat-
tande inventeringar av tusen-
tals sjöar genomförts ungefär 

vart femte år. Riksinventeringen 
1990 var ett stort framsteg med ett 
slumpat urval ur SMHI:s då nyupp-
rättade sjö register. Slumpningen var 
stratifierad efter län och sjöstor-
lek och för första gången kunde en 
statistiskt riktig beskrivning av till-
ståndet i alla Sveriges sjöar göras. 
Riksinventeringarna 1995 och 2000 
gjordes som delar av nordiska sjöun-
dersökningar. 

Sjöinventeringen 2005 hade ett 
mer sammansatt urval än de tidi-
gare undersökningarna. Förutom 
ett slumpat urval ingick även ca 400 

kalkade sjöar och 100 eutrofa sjöar. 
Dessa undersökningar har gett 

värdefulla kunskaper om miljötill-
ståndet i Sveriges sjöar och ingått i 
internationell rapportering. 

Nackdelen har varit att resultaten 
delvis har påverkats av vädret under 
provtagningsåret. Ett exempel visas 
i figur 1 och 2 (se sidan 28). Här 
jämförs höstprover från tidsserie-
sjöar med resultaten från riksinven-
teringarna. I Norrland var vattnet 
ovanligt brunt av organiskt mate-
rial under höstarna 2000 och 2005. 
Detta kan ha bidragit till den uppåt-
gående trenden i resultaten från 
Riksinventeringarna 1990 – 2005 
(figur 2).

Göra om och göra bättre
Inför revideringen av miljööver-
vakningsprogrammen 2007 beslu-
tade Naturvårdsverket att starta 
ett löpande program för så kallade 
omdrev av vattenkemi i sjöar. Det 
innebär att bara en del av sjöarna 
som ingår i programmet provtas 
varje år. Sjöarna i varje årsgrupp är 
jämnt fördelade över landet så att 
redan första årets undersökning ger 
en bild av tillståndet i hela landet, 
om än med stor osäkerhet. För varje 
år ökar antalet provtagna sjöar vilket 
ger en bra beskrivning av tillstån-
det i Sveriges sjöar. Övervakningen 
sker då med allt högre upplösning 
och blir allt mindre beroende av 

Programmet med ”omdrev” har inneburit en stor förbätt-

ring av miljöövervakningen av Sveriges sjöar. Det slumpvisa 

urvalet ger en rättvis bild av miljötillståndet. Tack vare att 

provtagningen fördelas mellan flera år är resultaten inte 

beroende av förhållande ett visst år.

✒	 jens fölster

Bättre kartläggning  
av landets sjöar 
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väderförhållandena under enskilda 
år. Upplägget med omdrev gör det 
också möjligt att ha löpande rutiner 
för provtagning och analys.

Exempel med försurning
Ett av de viktigaste användningsom-
rådena för omdrevsprogrammet är 
att följa upp hur andelen försurade 
sjöar i Sverige förändras och förde-
lar sig regionalt. I figur 3 visas ett 
exempel på hur osäkerheterna i en 
sådan uppskattning minskar ju fler 
sjöar som provtas.

Enligt ett av delmålen inom miljö-
målet Bara naturlig försurning ska 
inte mer än fem procent av Sveriges 
sjöar vara försurade. Detta delmål 
omfattar bara sjöar större än 4 
hektar och sjöar som inte är påver-
kade av kalkning. Anledningen är att 
när målet sattes omfattade dataun-
derlaget bara sjöar större än 4 hektar 
och det fanns ingen lämplig metod 
för att försurningsbedöma kalkade 
sjöar. Så är inte längre fallet och 
beräkningsexemplet gäller istället 
alla sjöar större än 1 hektar och även 
försurade, men kalkade sjöar. Ande-
len försurade sjöar är därför större 
än för uppföljningen av miljömålet.

Korrigering för kalkade sjöar
Kalkade sjöar korrigerades för kalk-
ningspåverkan med kvoten mellan 
icke-marint kalcium och magnesium 
(Ca*/Mg*) Referensvärdet för Ca*/
Mg* beräknades som medelvärdet 
av Ca*/Mg* för de tre närmsta okal-
kade referenserna i inventeringen av 
kalkningsverksamhetens målsjöar 
2007 och 2008. Försurningsbe-
dömningen gjordes sedan utifrån de 
korrigerade värdena med verktyget 
MAGIC-bibliotek (se sidan 6). 

Eftersom metoderna för att 
korrigera för kalkning och bedöma 
försurning håller på att revideras 
är resultaten preliminära och resul-
taten ska ses som exempel för att 
belysa osäkerheten i beräkningarna. 
En noggrann uppföljning av försur-
ningsläget kommer göras inom 
ramen för den fördjupade utvärde-
ringen som ska genomföras under 
2011.

Slumpen ger viss osäkerhet
Det slumpvisa urvalet innebär alltid 
en viss osäkerhet. De sjöar som valts 
ut skiljer sig i genomsnitt mer eller 
mindre från genomsnittet för alla 
sjöar. Detta statistiska fel blir mindre 

ju fler sjöar som provtas. Säkerhe-
ten i uppskattningen av t.ex. andel 
försurade sjöar minskar därmed för 
varje år som programmet pågår. Den 
osäkerhet som beror på det slumpa-
de urvalet kan uppskattas genom en 
så kallad Bootstrap-simulering.

För att beräkna konfidensinter-
vallet för andel försurade sjöar i hela 
Sverige och olika regioner gjordes en 
så kallad slumpning med återlägg-
ning av sjöar ur de första två årens 
omdrev. Det gick till så här: 

• För varje EMEP-ruta och storleks-
klass slumpades lika många sjöar 
som ingick i omdrevet 2007–2008 
för den klassen. 

• Efter att en sjö tagits ut genom 
slumpning lades den tillbaka 
så att den kunde väljas igen (se 
faktaruta). 

• Sjöar slumpades i alla EMEP-rutor 
och storleksklasser så att ett stick-
prov med lika många sjöar som i 
den ursprungliga undersökningen 
erhölls. På det sättet skapades en 
ny ”omdrevsundersökning” som 
gav en uppskattning av andelen 
försurade sjöar som avvek något 
från det ursprungliga resultatet. 

Y figur 1. Halten organiskt kol (TOC) under hösten i trendsjöar 
inom den Nationella miljöövervakningen. Diagrammet visar 
25, 50 och 75-percentiler av halter som normaliserats utifrån 
medelvärde och standardavvikelse så att alla sjöar ligger inom 
samma intervall. De lodräta linjerna visar åren för riksinvente-
ringarna 2000 och 2005, samt omdreven 2007 och 2008.

Organiskt kol i trendsjöar, Norrland (höst)
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Y figur 2. Halten totalt organiskt kol (TOC) i sjöar Norrland i 
Riksinventeringarna 1990 – 2005, samt för omdreven 2007 
och 2008. De horisontella strecken anger medianer. Boxarna 
anger 25 och 75 percentiler, medan spröten anger 10 och 
90-percentiler. 
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Y figur 3. Andel försurade sjöar i Sverige, 
östra och mellersta Sverige samt Dalar- 
nas län. Osäkerhetsintervallet avser den 
osäkerhet som beror av att endast ett 
slumpat urval av sjöarna provtagits. Ande-
len försurade sjöar omfattar samtliga sjöar 
över 1 hektar inklusive försurade, kalkade 
sjöar. OBS! Det nationella delmålet för 
andel försurade sjöar omfattar bara sjöar 
över 4 hektar, som inte är påverkade av 
kalkning.

fAKTA Omdrevsprogram för sjöar

Programmet omfattar cirka 4800 sjöar, drygt 800 sjöar provtas varje år. Efter sex 
år när alla sjöar har provtagits en gång börjar man om och tar nya prover i de sjöar 
som provtogs det första året. Sjöarna är slumpvis utvalda ut sjöregistret.

Eftersom de flesta sjöarna är små, 96 procent mindre än1 km2, görs ett stra-
tifierat slumpat urval så att något fler sjöar i de större storleksklasserna kommer 
med jämfört med ett helt slumpat urval. 

För att få en jämn fördelning över hela landet valdes slumpvis ett visst antal 
sjöar ur varje så kallad EMEP-ruta (150 x 150 km). Eftersom urvalet av sjöarna är 
stratifierat kan resultaten inte användas rakt av för att beskriva tillståndet i Sveri-
ges sjöar. Om t.ex. andelen sjöar i Sverige eller en region som tillhör en viss påver-
kansklass ska beräknas måste resultaten viktas. Alla sjöar i en viss storleksklass 
(i) inom en viss EMEP-ruta (j) tilldelas då en vikt (V) som motsvarar hur många 
sjöar i sjöregistret som varje provtagen sjö representerar (se ekvation). 
  

Exempel: 169 sjöar mellan 1 och 10 km2 finns i den ruta som täcker större delen 
av Västra Götaland. Av dessa provtogs 15 sjöar under 2007 och 2008 vilket ger 
att varje sjö representerar 11,3 sjöar. 

Proverna togs med helikopter i mitten av sjön under höstomblandningen för 
att ge ett representativt prov för hela sjöns kemi. De vattenkemiska analyserna 
omfattar samma urval av parametrar som inom övriga nationella Miljöövervak-
ningsprogram.

Ofta används helikopter 
vid provtaging av sjöar, 
här Storljusen i Uppland.

Andel försurade sjöar
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• Genom att upprepa detta 1000 
gånger skapades en fördelning av 
uppskattningar av andel försura- 
de sjöar i de tre landsdelarna. För 
dessa 1000 uppskattningar kunde 
median, 2,5 och 97,5 åpercentiler 
beräknas vilket gav de 95 procent 
konfidensintervall som presente-
ras i figur 3.

För hela Sverige är osäkerheten i 
uppskattningen på en rimlig nivå 
redan efter två år (se figur 3, sid. 29). 
Andelen försurade sjöar större än 1 
hektar, inklusive försurade kalkade 
sjöar, låg mellan 7 procent och 10 
procent dvs. med ett intervall på 
cirka 1,5 procent. 

I östra och mellersta Sverige är 
osäkerheten större: cirka 4 procent. 
För ett enskilt län, t.ex. Dalarna, är 
osäkerheten efter två års omdrev så 
stor att uppskattningen blir menings-
lös om man inte provtar fler sjöar

Genom att slumpa ut fler sjöar 
varje gång i Bootstrap-simuleringen 
kan man beräkna hur felet minskar 
för varje provtagning (se figur 3). 
Beräkningen visar att osäkerheten för 
östra och mellersta Sverige kommer 

minska till cirka två procent efter 
en hel omdrevscykel på sex år. För 
Dalarnas län är osäkerheten fortfa-
rande mycket stor efter sex år.

stort antal sjöar krävs
För att en yttäckande provtagning 
av Sveriges sjöar ska kunna ge ett 
användbart resultat måste anta-
let sjöar som ingår med andra ord 
vara mycket stort. Det blir då tyvärr 
av kostnadsskäl inte är rimligt att 
inkludera t.ex. kvicksilver eller 
biologiska variabler i mätningarna. 
Dessa parametrar vore värdefulla 
att mäta för att följa upp miljömålen 
Giftfri miljö och Levande sjöar och 
vattendrag. Men omdrevsprogram-
met kan ändå vara till nytta för dessa 
miljömål genom att utgöra underlag 
för ett mer riktat urval för kostsam 
provtagning och analys.

Läs mer om omdrevsprogrammet 
i Sötvatten 2008.

W Omdrevsprogrammet ger en högre 
upplösning av miljöövervakningen och 
resultaten blir mindre beroende av t.ex. 
väderförhållandena under enskilda år.Fo
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Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska Sverige övervaka 

naturtyper och arter i hela landskapet, s.k. biogeografisk 

uppföljning. Natura 2000 områdenas bidrag till att uppfylla 

målen i direktivet ska också redovisas. I detta arbete är 

givetvis övervakningen av sötvatten en viktig del. ArtData-

banken har gått igenom hur sötvattenövervakningen bör 

kompletteras i framtiden för att nå upp till kraven i direktivet. 

✒	 lena Tranvik

Naturtyper och  
arter i sötvatten

Art- och habitatdirektivet 
omfattar cirka 90 naturtyper 
och cirka 150 arter i Sveri-

ge. Utvecklingen av uppföljnings-
system är uppdelad i s.k. delsystem 
för olika art- eller naturtypsgrupper. 
Utredningarna utförs av olika aktö-
rer inom ett större projekt som leds 
av en projektledare på Naturvårds-
verket. ArtDatabanken arbetar just 
nu med delsystem sötvatten, fjäll, 
skog, gräsmarker och hav. Delsys-
tem sötvatten omfattar fem sjönatur-
typer, tre vattendragsnaturtyper samt 
fisk, musslor och flodkräfta (se tabell 

1). Vi har börjat med att välja ut 
variabler lämpliga för övervakning. 
Därefter har vi sammanställt vad 
som pågår inom nationell och regio-
nal miljöövervakning och identifierat 
brister och möjliga kompletteringar. 
Uppföljningen av habitatdirektivets 
naturtyper och arter ska naturligtvis 
så långt som möjligt bygga på, och 
samordnas med, befintlig miljööver-
vakning. 

Under 2010 och 2011 ska detaljer-
na i delsystem sötvatten fortsätta att 
utredas och förberedas. Sedan är är 
det meningen att förslagen ska reali-

seras bland annat genom komplett-
eringar i befintliga delprogram inom 
miljöövervakningen.

Befintlig miljöövervakning  
räcker inte hela vägen 
Flera av vattenförvaltningens kvali-
tets faktorer och parametrar är använd-
bara för uppföljning av limniska 
naturtyper och arter. Det gäller till 
exempel: 
•	 makrofyter
•	 vattenkemi
•	 fisk 
•	 hydromorfologi
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Det totala antalet provpunkter i 
sjöar och vattendrag är stort om 
man summerar den nationella miljö-
övervakningens olika stationer samt 
regional miljöövervakning, kalk-
effektuppföljning och samordnad 
recipientkontroll. De provpunkter 
som träffar en naturtyp som inte är 
direkt påverkad av punktutsläpp 
eller liknande, är användbara för 
uppföljningen. 

Innan vi kan bedöma om befint-
liga stationer räcker för habitat-
direktivets naturtyper måste sjöar 
och vattendrag med mätstationer 
naturtypsbestämmas. 

En första gissning är att kransalgs-
sjöar, naturligt näringsrika sjöar och 

eventuellt myrsjöar är underrepre-
senterade. 

Kärlväxter är viktiga indikatorar-
ter för flera av sjönaturtyperna. Här 
räcker inte den befintliga övervak-
ningen av makrofyter för habitatdi-
rektivets behov. 

För naturtyperna i vattendrag är 
det framför allt underlag om struk-
turer och funktioner (≈kvalitet) 
kopplade till hydromorfologi som 
är bristfälligt. Likaså behövs bättre 
underlag för populationsuppskatt-
ningar eller förekomst för vissa av 
de fiskarter som är listade i direk-
tivet, t.ex. nissöga, asp och flod-
nejonöga.

skyddade områden – Natura 2000
I många Natura 2000-områden har 
de limniska naturtyperna hängt 
med ”på köpet” och områdena 
är inte valda särskilt för sjöarnas 
eller vattendragens naturtyper. Här 
förväntas inte tillståndet för de 
limniska naturtyperna avvika från 
det utanför skyddade områden. De 
variabler som kan vara avvikande 
här är i så fall åtgärdsknutna, t.ex. 
hydromorfologi eller pH. De områ-
den som är utvalda för att sjöarna 
och vattendragen har särskilda 
värden förväntas dock avvika från 
vardagslandskapets vatten och 
bidrar till att uppnå bevarandemål 
i hela landskapet. 

Generellt bör samma variabler 
mätas innanför som utanför skyd-
dade områden för att kunna svara 
på om det råder någon skillnad, 
men i den utökade uppföljningen 
kommer variabler med förväntad 
avvikelse att prioriteras.

Särskilt i norra Sverige omfattar 
flera Natura 2000-områden hela 
eller delar av vattensystem. Över-
vakningen av dessa bidrar därmed 
med data från skyddade områden. 
I övrigt kan det tänkas att vi för 
parametrarna vattenkemi och fisk i 
sjöar får tillräckliga data från skyd-
dade områden eftersom referenssjö-
ar inte sällan utpekats som Natura 

TABEll 1. NATUrTyPEr OCH ArTEr sOM HANTErAs iNOM DElsysTEM söTVATTEN

Naturtyper  
(svenska kortnamn)

Naturtypskod Art

Näringsfattiga slättsjöar 3110 Asp

Ävjestrandsjöar 3130 Nissöga

Kransalgssjöar 3140 Siklöja

Naturligt näringsrika sjöar 3150 Sik

Myrsjöar 3160 Stensimpa

Större vattendrag 3210 Flodnejonöga

Alpina vattendrag 3220 Lax

Mindre vattendrag 3260

Harr

Flodkräfta

Flodpärlmussla

Tjockskalig målarmussla

Flack strandremsa i Mycklaflon en ävjestrandssjö (typ 3130) i Jönköpings län.
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naturtyper och arter i  sötvatten

2000-områden. Även för lax och 
flodpärlmussla borde underlaget för 
att bedöma Natura 2000-områdenas 
bidrag till bevarandestatusen räcka. 
Vi behöver dock utreda träffbilden 
av provpunkter i skyddade områden 
innan det går att kvantifiera per vari-
abel och naturtyp.

Preliminära förslag  
på utökad provtagning
•	 I klarvattensjöar, kransalgssjöar 

och naturligt näringsrika sjöar 
föreslås provtagning av kärlväx-
ter. Totalt bör detta ske i cirka 40 
sjöar per år. 

•	 För naturtypen mindre vatten-
drag föreslås utökad uppföljning 
av hydromorfologiska variabler 
genom biotopkartering i NILS-
rutor med samma omdrev som 
NILS terrestra inventeringar, dvs. 
cirka 100 rutor per år. 

•	 Övervakning av förekomst och/
eller lek av nissöga, asp och flod-
nejonöga föreslås vid några utval-
da lokaler. 

fortsatt utredning och utveckling
Under 2011 bör befintliga miljö-
övervakningsstationer naturtypsbe-
stämmas (särskilt sjöar) och ”sorte-
ras” med avseende på syfte (referens/ 
påverkan/ åtgärd etc). Därefter kan 
vi utvärdera ytterligare komplet-
teringsbehov. Dessutom föreslås ett 
pilotprojekt med biotopkartering 
i NILS-rutor. Under 2011 vore det 
också bra med metodutveckling eller 
komplettering av vissa befintliga 
metoder för elfiske.

 
Budget
Delsystem sötvatten har preliminärt 
tilldelats ca 1,5 milj kr/år plus 140 
000 kr för utökade undersökningar 
i skyddade områden. Hittills lagda 
förslag håller sig inom den prelimi-
nära budgeten, men då har vi inte 
kostnadsuppskattat de kompletter-
ingar som behövs när vi har utvär-
derat vilka naturtyper den befintliga 
miljöövervakningen representerar.

✒	 Lena Tranvik är ansvarig för 
naturtyperna sjöar, vattendrag och 
våtmarker vid ArtDatabanken, SLU.

fAKTA 
Art- och habitatdirektivet
Sverige ska enligt art- och habitat-
direktivet övervaka bevarandestatu-
sen för ingående naturtyper och arter, 
i hela landskapet. Resultaten bildar 
underlag för utvärdering och rappor-
tering till EU-kommissionen. 

De faktorer som ska följas upp för 
naturtyperna är:
•  utbredningsområde 
•  förekomstarea 
•  typiska arter, dvs indikatorarter för 

gynnsam bevarandestatus 
•  strukturer och funktioner,
 dvs ”kvalitet”

…och för arterna:
•  utbredningsområde 
•  tillgång på livsmiljö 
•  populationsstorlek 

Data ska användas för 
bedömning av:
•  tillstånd 
•  trender 
• framtidsutsikter 

Kransalger genom vattenkikare i 
Stora Gullakrokssjö en kransalgs-
sjö (typ 3140) i Jönköpings län.
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Dåligt med dagsländor  
i övre skärsjön
I mitten av 1900-talet försvann 
den tidigare vanligt förekommande 
dagsländan Ephemera vulgata från 
Övre Skärsjön, sydväst om Fagersta. 
Sländan är mycket försurningskäns-
lig och Skärsjöns sjunkande pH 
ledde till att den dog ut.

När det försurande nedfallet över 
sjön minskat ville Länsstyrelsen i 
Västmanland ta reda på om dags-
ländan och andra försurningskäns-
liga arter kommit tillbaka. Syftet 
var också att ta reda på vilken effekt 
kalkning har på länets sjöar. Arbetet 
har bestått i återkommande invente-
ringar. 

Under våren 1998 undersöktes 
sjöns bottensediment och då hittade 
man bara sländans käkdelar (mandi-
bler) men inte några levande exem-

plar. I juni 2001 och även 2002 och 
2003 gjordes nya provtagningar 
och inte heller denna gång hittade 
man något annat än mandibler. 
I maj 2009 togs nya tag och 40 
prover hämtades med s.k. Ekman-
huggare på två till sju meters djup. 
Inte heller denna gång hittade man 
några dagsländelarver, vare sig i 
bottenproverna eller på land (fullbil-
dade insekter). Däremot påträffades 
en rad andra inte så försurnings-
känsliga arter som vattengråsugga 
Asellus aquaticus, survattenslända 
Leptophlebia vespertina, sävslända 
Sialis lutaria, nattslända Molanna 
angustata, tofsmygga Chaoborus 
flavicans, ärtmussla Pisidium sp. och 
flera olika arter fjädermyggor.

Kalkning behövs fortfarande

Övre Skärsjön har i motsats till den 
närbelägna Västra Skälsjön inte 

kalkats. I Västra Skälsjön har Ephe-
mera vulgata blivit relativt vanlig. 
Slutsatsen är att eftersom arten inte 
kommit tillbaka i den okalkade 
Skärsjön, är området fortfarande 
påverkat av försurning. Kalkningen 
i Västmanlands nordvästra sjöar bör 
därför inte avslutas, eller minskas.

Källa: Bottenfaunans utveckling i Övre Skär-
sjön under 1998–2009 av Per Mossberg. PM 
2009:5. Länsstyrelsen i Västmanland. 

försurning av vattendrag  
i Halland kartlagd
I Halland har Länsstyrelsen följt 
upp effekterna av kalkning i vatten-
drag. Provtagning av bottenfauna 
över hela länet har ägt rum, med ett 
särskilt fokus på Ätrans och Viskans 
vattensystem. Resultaten visar att 
trots kalkning är flera vattendrag 
fortfarande påverkade av försurning.

Här presenteras resultat från ett urval av de rapporter som landets länsstyrelser givit ut 

inom programmen för grundvatten och sjöar och vattendrag under 2009 och 2010. De 

olika länsstyrelserna kan nås på Internet under samlingsadressen www.lansstyrelsen.se

Den tidigare så vanliga dagsländan Ephemera vulgata 
har fortfarande inte kommit tillbaka till Övre Skärsjön…

Notiser från den regionala milj öövervakningen 2009/2010
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…däremot hittade man 
exempelvis survatten-
slända, Leptophlebia 
vespertina.
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Graden av kalkning i de olika vatt-
nen har varierat men ingen lokal har 
varit helt okalkad. Totalt undersök-
tes 47 lokaler. 

Resultat:

68% av lokalerna var obetydligt 
påverkade av försurning.

15% av lokalerna var måttligt 
påverkade av försurning

13% av lokalerna var betydligt 
påverkade av försurning

4% av lokalerna var starkt eller 
mycket starkt påverkade av 
försurning.

Med andra ord var 32% av vatten-
dragen mer eller mindre påverkade 
av försurning, trots att de kalkats.

Försämringar och förbättringar
Sex av de vattendrag som undersök-
tes hade en försämrad försurnings-
status jämfört med tidigare under-
sökningar; Slissån och Lillån var åter 
starkt försurade, Boarpsbäcken hade 
blivit betydligt försurad. Hultån, 
Egnaredsån och Fageredsån var nu 
måttligt påverkade från att tidigare 
ha klassats som opåverkade.

Men tre vattendrag fick en förbätt-
rad status; Ulvatorpsbäcken har 
gått från starkt försurningspåverkad 
1997, via betydligt påverkad 2006 
till måttligt påverkad 2009. Det visar 
en långsiktig, positiv förändring. 
Liknande förhållanden gällde i Stenån 
och Lillån som nu bara är betydligt 
påverkade efter att ha varit starkt 
påverkade både 2007 och 2008.

Höga naturvärden på sina håll
27 av vattendragen visade sig ha 
mycket höga eller höga naturvärden, 
övriga lokaler 20 mera allmänna 
värden. I Fylleån, vid Årnarp hitta-
de man den rödlistade bäcksländan 
Brachyptera braueri och vid Stensån 
dagsländan Rhithrogena germanica. 
Överlag fanns en stor artrikedom i 
dessa vattendrag, men även i Smed-
jeån, Suseån, Högvadsån och Rolf-
sån fanns ett stort antal arter.

Källa: Bottenfaunaundersökning i Hallands 
län 2009 av Ann Nilsson och Cecilia Holm-
ström. Rapport 2010:3. Länsstyrelsen i 
Hallands län.

Växtplankton berättar  
om ekologisk status 
Under augusti 2009 undersöktes 
växtplankton i åtta sjöar i Örebro 
län. Länsstyrelsen tog prover för att 
med hjälp av planktonförekomsten 
ta reda på den ekologiska statusen 
i sjöarna. Proverna analyserades, 
därefter gjordes en statusklassning 
gjordes och man  jämförde sedan 
den klassningen med Naturvårds-
verkets statusbedömning av samma 
sjöar.

Avsikten med arbetet var att öka 
kunskapen om miljötillståndet i länet 
samt att börja karakterisera sjöar 
enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Underlaget kan också användas för 
att följa upp flera av de nationella 
miljömålen. Under arbetet användes 
Naturvårdsverkets handledning för 
miljöövervakning samt Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder. Resul-
taten gav en bild som inte helt över-
ensstämmer med Naturvårdsverkets 
bedömning av vissa vatten. 

Övergödning – näringsstatus

Hög N God status. Sjön Anten har 
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Rhithrogena germanica på skav-
fräken. Denna rödlistade art har 

hittats vid Stensån i Halland.
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klassen hög status enligt Natur-
vårdsverket, och andelen cyano-
bakterier och totalbiomassa av 
planton tydde på detta. Men 
antalet arter, mätt som trofiskt 
plankton index (TPI) samt trofi-
index, visade på en lägre klass; 
god status. Expertbedömningen 
ledde till en sänkning till god 
status eftersom indikatorer visade 
på viss övergödning.

God status N God status. I Sälling-
sjön och Finnåkerssjön rådde god 
status både enligt Naturvårdsver-
kets metod och i expertbedöm-
ningen som gjordes. Men efter-
som det fanns indikationer på 
övergödning ligger sjöarna nära 
gränsen för måttlig status.

God N måttlig status. Även i 
Kullasjön samt Östersjön sänk-
te Länsstyrelsen bedömningen 
från Naturvårdsverkets god till 
måttlig. Flera växtplanktonarter 
som visar tecken på övergödning 
hittades, också potentiellt giftiga 
cyanobakterier.

Hög N måttlig status. Sjön Tyss-
lingen fick finna sig i en rejäl 
sänkning av status på grund av 

stora avvikelser för växtplankton. 
Biomassan var mycket liten, det 
fanns inte tillräckligt med indika-
torarter för att beräkna TPI och 
andelen cyanobakterier var myck-
et liten. Organiskt material gjor-
de provet grumligt och svårt att 
analysera. Därför efterlystes även 
djurplankton och andra indika-
torarter i ett håvprov. Resultatet 
av denna bedömning visade en 
måttlig status.

Måttlig N Otillfredsställande 
status. Vibysjön hade måttlig 
status enligt Naturvårdsverket. 
Länsstyrelsen sänkte statusen till 
otillfredsställande eftersom man 
hittade flera cyanobakterier och 
andra indikatorer på övergöd-
ning. Bland annat påträffades det 
potentiellt giftiga släktet Micro-
cystis. Den fanns visserligen i 
mindre mängd än vid ett tidigare 
fynd 2007, men risken för åter-
kommande blomningar bedöms 
vara stor.

Otillfredsställande status. I 
Norra Lången rådde enighet om 
resultaten, både Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen gjorde samma 

bedömning. Det fanns gott om 
cyanobakterier i vattnet och fram-
för allt av Aphanizomenon spp.

Försurade sjöar

Provet från Tysslingen var, som tidi-
gare nämnts, svåranalyserat och 
även vid försurningsbedömningen 
använde Länsstyrelsen håvprovet. 
Resultatet blev en klassning som 
”nära neutral”. Naturvårdsverket 
hade däremot bedömt sjön som 
mycket sur.

Cyanobakterierna påverkar

Precis som tidigare år har alltså Läns-
styrelsen flera gånger klassat statu-
sen i sjöarna som sämre än jämfört 
med Naturvårdsverkets bedömning. 
Skälet är olika värdering av cyano-
bakterier jämfört med förekomst av 
övriga indikatorarter. 

Källa: Klassificering av ekologisk status i 8 
sjöar i Örebro län genom växtplanktonana-
lys av Ingrid Hårding, Carin Nilsson och 
Jan-Erik Svensson (Medins biologi). Läns-
styrelsen i Örebro län.

Y Proverna från fågelsjön Tysslingen var svåranalyserade, men resultaten landade i en sänk-
ning av näringsstatus från hög till måttlig medan försurningsklassningen blev neutral.

Y Unga musslor kan vara svåra att upptäcka 
vid inventeringar. En ärtgrön frisbee blev ett 
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frisbee redskap för att  
hitta musslor
För att kunna övervaka Natura 
2000-områden behövs arter som är 
lätta att upptäcka och följa upp. I 
södra Sverige skulle den tjockskaliga 
målarmusslan kunna vara en lämp-
lig sådan art. Ett livskraftigt mussel-
bestånd ska ha musslor i olika åldrar 
och storleksklasser, men de unga 
musslorna är ofta svåra att upptäcka 
där de sitter djupt nedgrävda i 
botten. Sommaren 2006 genomför-
de därför Länsstyrelsen i Skåne län 
en undersökning av metoder för att 
upptäcka unga målarmusslor.

Åtta lokaler i fyra åar inventerades på 
musslor; Skräbeån, Holjeån, Almaån 
samt Vramsån. I Almaån använ-
des dykning tillsammans med en så 
kallad M42-håv*. Man testade även 
kastkrattans (lutherräfsans) effekti-
vitet och den s.k. Mulvhämtaren, en 
sedimentprovtagare. Men framför 
allt studerade man hur M42-håven 
kunde användas på bästa sätt. Den 
användes för att först gräva upp 
substrat från botten, två till tre 

håvtag åt gången och sedan sållning. 
Sållningen gjordes med hjälp av en 
grillkorg (grovsåll, maskvidd 8 mm), 
sedan en cykelkorg (maskvidd 5 
mm). Därefter användes ett finmas-
kigt såll med 1 mm maskor och i 
alla fraktioner letade man efter unga 
musslor. Den sista fraktionen kunde 
ibland vara svår att undersöka på 
grund av det finkorniga materialet 
(detritus). Då visade sig en ärtgrön 
frisbee komma väl till pass. Vattnet 
dekanterades av från frisbeen och 
de små, små musslorna var lätta att 
plocka ut.

Dykning och durkslag bäst

Studien visade att dykning i kombi-
nation med M42-håv var det allra 
bästa sättet att upptäcka små muss-
lor på, jämfört med att vid dykning 
enbart försöka räkna dem direkt 
på botten. Kastkrattans effektivitet 
berodde i för stor utsträckning på 
hur botten såg ut. Mulvhämtaren var 
tidsödande att använda och inte alls 
lämplig på sandiga, grusiga bottnar.

Slutsatsen är alltså att M42-håv 
och dykning är bäst som metod, 
men den bör utvecklas vidare så att 
man kan bestämma kvantieten på ett 
bra sätt. Då bör tjockskalig målar-
mussla och även andra stormusselar-
ter kunna användas som typart för 
bedömning i Natura 2000-områden.
*  en M42-håv är i princip ett durkslag monte-

rat på ett skaft.

Källa: Metodutveckling och inventering av juve-
nila musslor av Marmar Nekoro. Rapport 
2008:61. Länsstyrelsen i Skåne län.

Har stormusslorna  
ålderssegregerade boplatser?
Lever unga musslor och äldre exem-
plar på olika platser? Kan det i så fall 
vara en förklaring till att musslornas 
föryngring är så svår att bedöma? 
Dessa frågor försökte Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län finna svaren på 
under ett metodtest 2009.

Föryngringen hos stormusslor är 
problematisk, inte bara hos flodpärl-
musslan utan även hos de vanligare 
arterna. Damm- och målarmusslor 

undersöktes 2007 och 2008 i Västra 
Götaland och bara en tredjedel av 
populationerna hade en bra föryng-
ring trots att gränserna för vad som 
skulle räknas som ”god” var gene-
rösa. Kunde det vara så att de unga 
musslorna helt enkelt levde på en 
annan plats än de vuxna?

Tre hypoteser

Studien utgick ifrån några möjliga 
hypoteser, nämligen att:
1. Unga musslor finns på grundare 

vatten eftersom värdfisken de 
lämnat oftast befinner sig på 
grunt vatten.

2. Unga musslor oftare är djupare 
nedgrävda i sedimenten eller lever 
på en helt annan plats. 

3. Unga musslor lever mera utspritt 
och därför är svårare att hitta än 
de vuxna som lever tätt ihop för 
att underlätta reproduktionen.

Inga tydliga preferenser

Men resultaten kunde tyvärr inte ge 
något entydigt svar. Det verkar inte 
som om de som inventerar musslor 
missar stora mängder individer för 
att de letar på fel ställe. Att unga 
musslor lever djupare ned i sedimen-
ten är något man känt till, liksom att 
de större lever i täta grupperingar 
och dessa faktum kunde studien bara 
bekräfta. Det ger bara ännu större 
osäkerhet och variation i resultaten 
och för att få säkrare mått på mussel-
beståndens föryngring krävs mycket 
stora prover.

Det är över huvud taget svårt att 
veta vilken grad av föryngring som 
behövs för att en musselpopulation 
ska vara livskraftig. För detta krävs 
djupare kunskaper om svenska 
musslors reproduktionsbiologi.

Källa: Rumslig fördelning av juvenila och 
adulta stormusslor av Ann Gustavsson och 
Annie Jonsson, ansvarig: Mats Rydgård. 
Rapport: 2010:26. Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län.

bra hjälpmedel i sista ledet, efter att muss-
lor sållats i både grillkorgar och cykelkorgar.

Mer om musslor
En särskild satsning på stormusslor 
innebär att de nu ingår i både ett regi-
onalt och ett nationellt övervaknings-
program. Mer information finns på 
sidan 39 och www.musselportalen.se
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miljöövervakning i  sötvatten

Den nationella miljöövervakningen syftar till att beskriva tillstånd och förändringar i miljön. 

Finansiering av programmens genomförande sker genom medel från Naturvårdsverket.  

Vid sidan av de nationella programmen bedrivs även miljöövervakning läns- eller 

avrinnings områdesvis. 

Kontaktperson för programområdet Sötvatten på Naturvårdsverket är Ulrika Stensdotter Blomberg,  
ulrika.stensdotter@naturvardsverket.se eller Åsa Andersson, asa.andersson@naturvardsverket.se

Grundvatten – trend- och omdrevsstationer –
Programmet syftar till att ge en årlig rikstäckande 
beskrivning av tillståndet i svenskt grundvatten. Under-
sökningarna ska även till viss del kunna beskriva påver-
kan på grundvattnet av metaller, eutrofiering samt 
försurning. Programmet utgör en del i den nationella 
sötvattensövervakningen och kopplingar till ytvatten, 
främst rinnande vatten, görs. Resultaten ska även ge 
underlag till och vara hjälp vid utvärdering av bedöm-
ningsgrunder för grundvatten och miljökvalitetsmål 
samt normer.

Utförare:  Sveriges geologiska undersökning, 
 Box 670, 751 28 Uppsala
Kontaktperson: Lotta Lewin Pihlblad,  

Lotta.Lewin-Pihlblad@sgu.se

Vattendrag – trendstationer 
Detta program syftar till att följa mellanårsvariationer 
och förändringar över tiden i ett för landet representa-
tivt urval av vattendrag som inte direkt är påverkade av 
utsläpp eller intensiv markanvändning. Resultaten ska 
också kunna användas som referens vid bedömning av 
förändringar i mer påverkade vattenområden. 

Delprogrammet omfattar 67 vattendrag. I vatten dragen 
tas prov på kemin 12 gånger per år. I några vattendrag 
sker en intensifierad provtagning. Vattendragen elfiskas, 
bottenfauna och kiselalger provtas en gång per år.

Utförare:  Institutionen för vatten och miljö
  SLU, Box 7050, 75007 Uppsala

   Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium
  178 93 Drottningholm
Kontaktpersoner:
 Richard Johnson, Richard.Johnson@vatten.slu.se (biologi), 
 Maria Kahlert, Maria.Kahlert@vatten.slu.se (kiselalger)
 Jens Fölster, Jens.Folster@vatten.slu.se (kemi), 
 Björn Bergquist, Bjorn.Bergquist@fiskeriverket.se (fisk)

 

sjöar – trend- och omdrevsstationer
Detta program syftar till att följa mellanårsvariationer 
och förändringar över tiden i ett för landet represen-
tativt urval av sjöar som inte direkt är påverkade av 
utsläpp eller intensiv markanvändning. Resultaten från 
trendsjöarna ska också kunna användas som referens 
vid tolkning av omdrevsstationerna för bedömning av 
förändringar i mer påverkade vattenområden. 

Nationell miljöövervakning

Miljöövervakning i sötvatten
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Delprogrammet omfattar omkring 110 trendsjöar. I 
dessa tas prov på vattenkemin tre till fyra gånger årligen 
och prov på växtplankton samt bottenfauna en gång per 
år. Knappt hälften av trendsjöarna provfiskas varje år. 
Ett tiotal av dem provtas mer intensivt vad gäller både 
biologi och kemi. Från och med 2010 så ingår även ett 
omdrevsprogram för makrofytinventering i sjöarna.

Vid de drygt 800 omdevsstationerna görs uteslutande 
vattenkemisk provtagning en gång/år. 

Utförare:  Institutionen för vatten och miljö
 SLU, Box 7050, 75007 Uppsala 

 Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium
 178 93 Drottningholm
Kontaktpersoner: 
 Frauke Ecke, frauke.ecke@vatten.slu.se (makrofyter),
 Jens Fölster, Jens.Folster@vatten.slu.se (kemi), 

Kerstin Holmgren, 
 Kerstin.Holmgren@fiskeriverket.se (fisk),
 Richard Johnson, Richard.Johnson@vatten.slu.se (biologi).

flodmynningar 
Avrinningen av näringsämnen och metaller från 47 olika 
huvudavrinningsområden och tillförseln till kust och hav 
kvantifieras i detta delprogram. Programmet är huvud-
sakligen till för att möta de krav som ställs på Sverige 
genom direktiv och internationella konventioner. 

Utförare: SLU, Institutionen för vatten och miljö 
 Box 7050, 75007 Uppsala
Kontaktperson: Jens Fölster, Jens.Folster@vatten.slu.se (kemi)

stora sjöarna 
Delprogrammet syftar till att ge en årlig tillståndsbe-
skrivning för såväl biologiska som kemiska variabler i 
Sveriges stora sjöar. Resultaten utgör en del av den infor-
mation som årligen insamlas i övervakningsprogram-
men för sötvatten. Data kan jämföras med motsvarande 
resultat för övriga sjöstorlekar. 

Utförare:  Respektive vattenvårdsförbund 
Vänerns vattenvårdsförbund, kontaktperson: 
 Agneta Christensen,  

agneta.christensen@lansstyrelsen.se 
Vätternvårdsförbundet, kontaktperson: Måns Lindell,
 mans.lindell@lansstyrelsen.se 
Mälarens vattenvårdsförbund, kontaktperson: Lars Edenman,
 lars.edenman@lansstyrelsen.se 

stormusslor 
Delprogrammet startade under 2009. Det syftar till 
att följa de långsiktiga trenderna hos bestånd av flod-
pärlmussla, dammussla och målarmussla, att bedöma 
artsammansättningen och föryngringen – som indikato-
rer på ett naturligt ekosystem – och att försöka avgöra 
om mänsklig påverkan leder till oönskade effekter på 

stormusselbestånden i sjöar och vattendrag.
Övervakningen sker i omkring 40 lokaler under en 

6-års period. Flodpärlmusslan övervakas i ytterliga-
re 240 lokaler under en 12-års period. Det nationella 
upplägget är gjort i nära samarbete med länsstyrelsernas 
gemensamma delprogram för stormusslor.

Utförare:  Länsstyrelsen i Jönköpings län
 Vattenfunktionen/Naturavdelningen
 551 86 JÖNKÖPING

 Naturhistoriska riksmuseet
 Box 50007
 104 05 Stockholm
Kontaktpersoner:
 Jakob Bergengren, jakob.bergengren@lansstyrelsen.se 
 Stefan Lundberg, stefan.lundberg@nrm.se

Miljögifter i fisk och provbankning 
Halter av vissa organiska miljögifter och metaller i fisk 
analyseras. Prover från 32 sjöar läggs också i provbank 
för framtida analyser. Programmet syftar till att studera 
ett antal miljörelevanta metaller och organiska ämnen 
i såväl färskt som provbankat material. Insamlingen är 
huvudsakligen knuten till trendsjöprogrammet för att på 
så sätt erhålla annan information om provtagningsplat-
sen. Resultaten utgör även referensmaterial till andra 
regionala undersökningar.

Utförare:  Provbankning – Naturhistoriska riksmuseet, 
 Gruppen för miljögiftsforskning,  

Box 50007, 
 10405 Stockholm. 
Kontaktperson: Anders Bignert, Anders.Bignert@nrm.se

integrerad kalkeffektuppföljning (iKEU)
Långsiktiga effekter av kalkning följs genom biologisk 
och vattenkemisk provtagning i ett flertal sjöar och 
vattendrag. 

Programmet ska visa om kalkningsverksamheten 
återskapar förutsättningar för ekosystem som liknar 
situationen före försurning samt avgöra om kalkning 
även orsakar oönskade effekter. Resultat från IKEU 
ligger också till grund för Naturvårdsverkets rådgivning 
om kalkning till länsstyrelser och kommuner. 

Utförare: SLU, Institutionen för vatten och miljö, Box 7050, 
 75007 Uppsala (vattenkemi, viss biologi), 

 ITM, Stockholms universitet 
 106 91 Stockholm (metaller, sediment, viss biologi) och 

 Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet, 
 178 93 Drottningholm (fisk).

Projektledare: Tobias Vrede, tobias.vrede@vatten.slu.se

Programansvarig och kontaktperson:  
Per Olsson, per.olsson@naturvardsverket.se
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Länsvis eller avrinningsområdesvis miljöövervakning

regional övervakning
Länsstyrelserna bedriver själva, eller i samverkan med 
andra, en miljöövervakningsverksamhet med delvis 
samma programstruktur och syften som den nationella, 
det vill säga med länsvisa sjö- och vattendragsinvente-
ringar samt referenssjöar och -vattendrag. Därtill före-
kommer specialundersökningar av objekt som är av 
särskilt intresse för respektive län. Undersökningarna 
organiseras av länsstyrelserna och finansieras till stor 
del av Naturvårdsverket.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Länens miljöövervakningsansvariga. Under 

Naturvårdsverket hemsida för miljöövervakningen finns 
aktuellalänkar till utförare av övervakningen:

 www.naturvardsverket.se.  
Länen går även att nå via www.lst.se.

regional kalkeffektuppföljning
I anslutning till kalkningen av sjöar och vattendrag 
ansvarar länsstyrelserna för effektuppföljning enligt 
anvisningar och råd från Naturvårdsverket. Vattenke-
misk uppföljning görs årligen i samtliga kalkade sjöar 
(cirka 3000 stycken) och vattendrag (cirka 1000 mil 
kalkad sträcka). Biologisk uppföljning görs i ungefär en 
tiondel av sjöarna och en tredjedel av vattendragen.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Kalkningsansvariga på länsstyrelserna.

samordnad recipientkontroll (srK)
Kopplat till föroreningsutsläpp och annan påverkan 
bedrivs fortlöpande avrinningsområdesvisa undersök-
ningar i regi av vattenvårdsförbund och vattenförbund.

Utförare: Varierar. 
Kontakt: Vattenvårdsförbund och vattenförbund.

Andra program för långsiktiga undersökningar
Vattenföring
SMHI:s observationer eller beräknade värden för vatten-
föring används för beräkningar av materialtransporter 
med vattendragen inom såväl den nationella som den 
regionala miljöövervakningen.

Utförare: SMHI, 601 76 Norrköping.
Kontaktperson: Bent Göransson, bent.goransson@smhi.se,  

Pelagisk fisk i de stora sjöarna
Biomassan av pelagisk fisk i de tre största sjöarna under-
söks årligengenom Fiskeriverkets försorg.

Utförare: Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet
Kontaktperson: Thomas Axenrot, thomas.axenrot@fiskeriverket.se

Datavärdskap grundvatten
Omfattning: Nationella och regionala miljöövervakningsprogram 

samt SGU:s grundvattennät Datavärd:Sveriges geolo-
giska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala

Kontaktperson:Bo Thunholm, Bo.Thunholm@sgu.se

Datavärdskap sjöar och vattendrag samt iKEU 
Omfattning: Nationella och regionala miljöövervakningsprogram, 

undantaget hydrologi,organiska miljögifter i sediment 
och biologiskt material samt fisk.

Datavärd:  SLU, Institutionen för vatten och miljö, 
 Box 7050, 75007 Uppsala.
Kontaktperson: Lars Sonesten, Lars.Sonesten@vatten.slu.se.

Datavärdskap fisk samt iKEU
Omfattning:  Statistik från provfisken och elfisken inom framför allt 

den regionala och nationella kalkeffektuppföljningen.
Datavärd:  Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet  

Kustfiskelaboratoriet, 740 71 Öregrund.
Kontaktperson: Anders Kinnerbäck 

anders.kinnerback@fiskeriverket.se

Datavärdskap miljögifter i biota 
Omfattning: Miljögifter i nationella och regionala  

övervakningsprogram.
Datavärd:  IVL Svenska miljöinstitutet AB,  

Box 47086, 402 58 Göteborg
Kontaktperson: Eva Brorström-Lundén, eva.bl@ivl.se.

Datavärdskap för vissa arter samt ansvar för DynTaxa
Omfattning: Åtgärdsprogram för mal i vattendrag, Nationell och regio-

nal miljöövervakning av stormusslor, Musselportalen.
Datavärd:  SLU, ArtDatabanken, Box 7007, 750 07 Uppsala
Kontaktperson: Lena Tranvik, lena.tranvik@ArtData.slu.se

Datavärdskap
Naturvårdsverket arbetar med ett nationellt system med 
datavärdskap för miljöövervakningens olika områden. 
Datavärdskapet innebär bland annat att kvalitetssäkra 
och göra insamlade data tillgängliga. Hittills har data-
värdskap inrättats för fem områden för sötvatten.
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Fiskeriverket, som är den statliga myndigheten för fiske, 
vattenbruk och fiskevård i Sverige, ska verka för en ansvarsfull 
hushållning med fisktillgångarna, så att de ska kunna utnyttjas 
långsiktigt i ett uthålligt fiske av olika slag.

Fiskeriverkets huvudkontor
Ekelundsgatan 1,
Box 423, 401 26 Göteborg

fiskeriverket@fiskeriverket.se
www.fiskeriverket.se
Telefon växel: 031- 743 03 00

Fiskeriverkets
havsfiskelaboratorium

Turistgatan 5
Box 4, 453 21 Lysekil

Utövägen 5
71 37 Karlskrona

Fiskeriverkets
kustlaboratorium

Skolgatan 6
Box 109, 740 71 Öregrund

Skällåkra 71
432 65 Väröbacka

Simpevarp 1–8
572 95 Figeholm

Fiskeriverkets
sötvattenslaboratorium

Stångholmsvägen 2
178 93 Drottningholm

Pappersbruksallén 22
702 15 Örebro

Fiskeriverkets
utredningskontor

Ekelundsgatan 1,
Box 423, 401 26 Göteborg

Skeppsbrogatan 9
972 38 Luleå

Stora Torget 3
871 30 Härnösand

Fiskeriverkets
försöksstation
Brobacken
814 94 Älvkarleby

Fiskeriverkets
forskningsfartyg

U/F Argos
Box 4054
426 04 Västra Frölunda

U/F Mimer
Ole Måns gata 14
412 67 Västra Frölunda

Fiskerikompetenscenter
FKC
Tånguddens hamn
Hästeviksgatan
426 76 Västra Frölunda

Landningskontrollstationer
Kungshamn
Simrishamn

Väröbacka

Lysekil
Göteborg

Karlskrona

Figeholm

Örebro
Dro�ningholm

Öregrund

Älvkarleby

Härnösand

Luleå

Simrishamn

Kungshamn

Naturvårdsverket i samarbete med 
Havsmiljöinstitutet



Sötvatten beskriver miljöövervaknings resultat från det gångna 

året i Sveriges sjöar och vattendrag. Årets rapport beskriver 

bland annat hur övervakningen av våra sjöar förbättrats och 

förnyats, hur kalkningen av sjöar utvärderats,  hur man arbetar 

för att komma åt fel bland forskningsresultat och mycket mer.

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.
Tel: 08 - 698 10 00, e-post: registrator@naturvardsverket.se

Internet: www.naturvardsverket.se

BESTäLLNINGAR
CM Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma.

Ordertel: 08 - 505 933 40, e-post: natur@cm.se
Internet: www.naturvardsverket.se/webbokhandeln
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