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Sötvatten 2008 inleds med några beskrivningar av artinventeringar som 
genomförts på olika håll i landet. Sjöfågel i Vänern, Vättern och Mälaren har 
kartlagts och detta behandlas i en artikel, stormusslornas roll som miljöindika-
torer redovisas i en annan. Vi får också ta del en av en inventering av vattenväx-
ter och hur de kan användas som indikatorer vid statusklassning. 

Sötvatten har intervjuat de två återstående vattenvårds direktörerna – 
Lennart Sorby, Norra Östersjön och Bo Sundström, Bottenviken. De berättar om 
arbetet inom sina respektive distrikt och om förhoppningar för framtiden. 

Ett block om grundvatten behandlar screening av miljögifter i grundvatten 
som SGU genomfört, men också hur grundvattenkällorna i landet ska skyddas 
från föroreningar och exploatering.

Därutöver redovisas en del av det arbete som pågår för att utveckla och 
förbättra vattenförvaltningen i landet. Vi tar bland annat upp övervakningen av 
grundvatten, sjöar och vattendrag samt berättar om den statusklassning i Norra 
Östersjöns vattendistrikt som Vattenmyndigheten där tagit fram. 

Notisavsnittet med de regionala rapporterna fokuserar i år på rapporte-
ring från Gotland. Här har man inventerat både vattenväxter, grönfläckig padda 
och flodnejonöga. Nästa år hoppas vi kunna utöka rapporteringen från den regi-
onala miljöövervakningen. Vi ser därför fram emot fler bidrag från landets Läns-
styrelser.

Vi önskar er trevlig läsning!

Håkan Marklund  Maria Lewander
Programansvarig  Redaktör
Naturvårdsverket 

Förord
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sjöfåglar i  vänern, vättern och mälaren

I Vänerns vidsträckta ytterskärgårdar finns stora 
förekomster av havstrut, silltrut och silvertärna. 
Dessa annars ofta kustbundna arter trivs på de i 

stort sett kala skären. Under inventeringsperioden har 
även skräntärna (1–3 par), roskarl (0 –12 par) och 
ejder (1 par 2006) häckat. 

Vid Mälaren finns gott om vigg och storskarv som 
trivs i näringsrika vatten respektive i vatten med 
täta fiskbestånd. I sjöns östra del häckar den hotade 
”östersjörasen” av silltrut. 

Vättern har glesare bestånd (i förhållande till den 
totala sjöytan) av de flesta inventerade fågelarterna än 
de två övriga sjöarna. Att Vättern är näringsfattig och 
att fågelskär saknas i södra halvan av sjön är faktorer 
som bidrar till detta. 

Några uppmätta trender
De fågelarter som redovisas här har valts av olika 
anledningar. Fisktärna är upptagen i EG:s fågeldirek-
tiv och de tre stora sjöarna beräknas tillsammans hysa 
3–4 % av populationen inom EU, respektive minst en 
fjärdedel av Sveriges bestånd. Silltrut är upptagen i 

Sveriges rödlista i kategorin ”sårbar”2 och har sina 
största inlandsförekomster i Vänern och Mälaren. 
De två sjöarnas häckfåglar tillhör olika raser av arten 
med olika flyttningsmönster. Storskarven slutligen är 
nyinvandrad och uppvisar en populationsökning som 
har få motsvarigheter inom Sveriges fågelvärld. 

Fisktärna
Det svenska beståndet av fisktärna har uppskat-
tats till i storleksordningen 20 000 – 25 000 par3,4. 
Vid Vänern, Vättern och Mälaren finns tillsammans 
cirka 6000 par. Sverige har genom fågeldirektivet ett 
åtagande att vidta särskilda åtgärder för att bevara 
fisktärnans livsmiljö och säkerställa artens överlev-
nad. I samtliga tre sjöar finns dessutom områden som 
har pekats ut av regeringen i enlighet med fågeldirek-
tivet (särskilda skyddsområden – SPA). 

Genom att de stora sjöarna i många avseenden är 
olika ger övervakning här inte bara besked om popu-
lationsnivåer, utan dessutom ökar möjligheterna att 
kunna förklara eventuella nedgångar och att kunna 
sätta in effektiva åtgärder.

Kolonihäckande sjöfåglar inventeras med en gemensam metod som 

en del av miljöövervakningen i Sveriges tre största sjöar. Inventeringen 

har skett varje år sen 1994 i Vänern, sen 2002 i Vättern och sen 2005 

i Mälaren. Här redovisar vi likheter och skillnader mellan de tre stora 

sjöarnas fågelbestånd, visar några trender, samt beskriver hur resultaten 

används inom miljöövervakningen och i andra sammanhang.

✒	Thomas Landgren 
Thomas Pettersson

Sjöfåglar i Vänern, 
Vättern och Mälaren

Fisktärnan är en karaktärs-
art för de stora sjöarna och 
en av de viktigaste arterna 

att övervaka, både i ett 
natio nellt och i ett 

internationellt 
perspektiv1.
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sjöfåglar i  vänern, vättern och mälaren

fAKTA fågelskären
Vänern, Vättern och Mälaren svarar tillsammans för en 
femtedel av landets totala sjöyta och innehåller sötvattens-
skärgårdar med många öar, holmar och skär. På vissa av 
dessa, de så kallade fågelskären, finns kolonihäckande 
måsar, trutar, tärnor och storskarv. Storskarv, skrattmås, 
fiskmås, gråtrut och fisktärna är de dominerande fågelar-
terna på fågelskär i de tre stora sjöarna, men proportio-
nen dem emellan varierar avsevärt (figur 1). Flera arter 
av andfåglar och vadare drar nytta av måsfåglarnas och 
tärnornas kollektiva försvar och häckar ofta i anslutning till 
dessa. Att sjöarnas fågelskär och dess häckfåglar valts som 
studieobjekt för fågelövervakningen beror på att skären är 
nyckelbiotoper. Häckfågelfaunan där är art- och individrik 
och innehåller arter som det är speciellt angeläget att följa 
utvecklingen hos.

fAKTA Syfte med inventeringen
•	 Att	översiktligt	följa	populationsutvecklingen	hos	sjöfåg-

larna på fågelskären.
•	 Att	speciellt	kartlägga	och	följa	förekomsten	av	nationellt	

rödlistade arter och arter upptagna i EG:s fågeldirektiv.
•	 Att	översiktligt	 följa	eventuella	miljö-	och	biotopföränd-

ringar och fåglarnas reaktion på dessa.
•	 Att	 kunna	 bedöma	 olika	 lokalers	 och	 områdens	 bety-

delse för olika sjöfåglar sett i ett vidare perspektiv.
•	 Att	få	fram	löpande	underlagsmaterial	för	övervakning	av	

biologisk mångfald, av Natura 2000-områden, områden 
av riksintresse för naturvård, naturreservat och fågel-
skyddsområden.

•	 Att	 få	 fram	 aktuellt	 underlagsmaterial	 för	 naturvårds-
planering på olika nivåer samt för miljökonsekvens-
beskrivningar.
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figur 1. Fågelbestånd 
i Vänern, Vättern och 
Mälaren. Diagrammen 
visar antal individer  
(för storskarv antal par/
bon) på fågelskär per 
100 km² sjöyta 2007. 
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sjöfåglar i  vänern, vättern och mälaren

Silltrut
Silltruten förekommer häckande i Vänern och Mäla-
ren, men saknas i Vättern. Fåglarna i Vänern bör 
kunna hänföras till rasen Larus fuscus intermedius, 
som i övrigt också förekommer längs västkusten. I 
sjöns silltrutskolonier hittar man dock ofta fåglar med 
sinsemellan påfallande olika mörk mantelfärg. Mäla-
rens silltrutar tillhör generellt sett ”östersjörasen”  
L. f. fuscus som också förekommer i Östersjön. 

Storskarv
På 1970-talet fanns storskarven endast lokalt med ett 
par kolonier i Kalmarsund. Sedan dess har den ökat 
kraftigt och spritt sig till i stort sett samtliga kustav-
snitt liksom till insjöar i södra Sverige. År 2006 hyste 
ungefär 200 kolonier sammanlagt cirka 45 000 par5.

De första skarvhäckningarna i Vänern konstate-
rades år 1989, medan Vättern och Mälaren nåddes 
av de första häckande skarvarna år 1994. Vänern har 
hela tiden hyst det högsta antalet. Däremot är täthe-
ten av häckande skarvar (i förhållande till den totala 
sjöytan) avsevärt högre i Mälaren än i Vänern och 
Vättern (Figur 1). Mälaren är mycket mer näringsrik 
jämfört med Vänern och Vättern och har en betyd-

ligt högre fisktäthet. I Mälaren finns därför säkert mer 
föda för skarvarna. 

Goda möjligheter att följa trender
De stora bestånden av vissa sjöfåglar i Vänern, Vättern 
och Mälaren är väl skilda från andra större förekom-
ster av samma arter. Därmed ges goda möjligheter 
att studera trender och förflyttningar hos större väl 
avgränsade fågelpopulationer, såväl i sjöarna var för 
sig som sammantaget. Dessa trender och förflyttning-
ar kan indikera pågående miljöförändringar. 

Populationsutvecklingen hos vissa häckfåglar på 
fågelskär i de stora sjöarna är speciellt angeläget att 
följa. Det gäller i första hand arter och raser (underar-
ter) som på senare tid haft en negativ utveckling.

Inventeringen utförs varje år
Mellanårsvariationerna i antalet häckande individer 
av olika fågelarter kan vara betydande. Detta gäller 
inte minst för tärnor och än mer skrattmås. Bl.a. före-
kommer sannolikt ett visst utbyte av fågelindivider 
mellan de stora sjöarna och andra områden. Långa 
inventeringsserier krävs därför för att långsiktiga 
trender skall kunna upptäckas. 

Det insamlade materialet från respektive sjö lagras 
i varsin databas och redovisas i rapporter6,7,8,9. Från 
databasen kan man snabbt och enkelt få fram data till 
exempelvis uppföljning av naturvärden inom Natura 
2000-områden, naturreservat och fågelskyddsområ-
den. 

framtiden
I Vänern har allt fler inventerare slagit larm om att 
många fågelskär, vissa av dem fågelskyddsområ-
den, invaderas av högvuxen vegetation och överges 
av sjöfåglarna. I några skärgårdar har akut brist på 

π figur 2. Antal fisktärnor i respektive sjö under de år som 
inventering har ägt rum. För Vänerns del föreligger en statistiskt 
säkerställd positiv långsiktig trend för perioden 1994-2007, 
medan Vätterns population under perioden 2002-2007 tycks ha 
varit stabil. I Mälaren har antalet fisktärnor minskat under de tre 
år som inventeringar utförts, men antalet inventeringsår är ännu 
alltför få för att möjliggöra någon statistisk beräkning.

π figur 3. Antal silltrutar i respektive sjö under de år som 
inventering har ägt rum. Under perioden 2002-2007 har inga 
revirhållande silltrutar registrerats i Vättern. I Vänern mer än 
fördubblades antalet silltrutar under perioden 1994-2007. I 
Mälaren är utvecklingen de senaste decennierna oklar. Under 
de tre år, 2005-2007, som Mälarens silltrutar inventerats inträf-
fade en kraftig minskning 2007, då antalet häckande par mer än 
halverades från 90 par 2006 till 35 par.

fAKTA Varför fåglar i miljöövervakningen?
Fåglar är goda indikatorer på miljötillståndet. De befin-
ner sig högt i näringskedjan och svarar därmed snabbt på 
förändringar. Fåglar representerar olika ekologiska nischer 
och täcker på så sätt in väsentliga delar av ekosystemen. 
Kunskapen om olika fågelarters ekologi är i allmänhet högre 
än hos andra djurgrupper eller växter, vilket innebär att 
orsakssamband är enklare att finna. Fåglar är relativt enkla 
att identifiera till art och det finns många kvalificerade orni-
tologer som är möjliga att anlita för fältarbetet.
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lämpliga häckningsskär uppstått. Flera projekt, initie-
rade av ideella föreningar, länsstyrelse, kommuner 
och även privatpersoner, har startats. Med hjälp av 
inventeringsdata lokaliseras de viktigaste fågelskären 
och slyröjs11. De senaste åren har ett antal av Vänerns 
största tärn- och skrattmåskolonier funnits på restau-
rerade fågelskär. Det är också på sådana lokaler den 
nyinvandrade arten dvärgmås slagit till. 

Detta är ett bra exempel på hur miljöövervakning 
kan resultera i att förändringar i miljön uppdagas och 
även leder till praktiska åtgärder. De röjningsprojekt 
som pågår i Vänern kan mycket väl ha bidragit till den 
positiva utvecklingen som uppmätts för bl.a. sjöns 
skrattmås- och fisktärnepopulationer på 2000-talet.

Bra komplement
Sjöfågelinventeringen i Vänern har visat sig vara ett 
värdefullt komplement till övrig miljöövervakning 
som inte fångar upp samma typ av skeenden. Stora 
samordningsvinster görs dessutom genom att invente-
ringen bidrar med data till olika typer av naturvårds-
planering, t.ex. till den uppföljning av fågellivet för 
att bedöma bevarandestatusen som gäller för Natura 
2000-områden, naturreservat och fågelskyddsområ-
den. Samma värde finns även för Vättern och Mäla-
ren nu när övervakning påbörjats i dessa sjöar. 

Sjöfågelinventeringen, som ingår i både miljööver-
vakningen och övervakningen av skyddade områden, 
görs på uppdrag av respektive vattenvårdsförbund, 
länsstyrelser och Naturvårdsverket. Att ha ett samlat 
övervakningsprogram för fåglar i Vänern, Vättern och 
Mälaren, ett program som är anpassat till de speciella 
förhållanden som råder i dessa sjöar, anser vi vara en 
av hörnstenarna i arbetet för att uppnå de nationella 
och regionala miljökvalitetsmålen. 

✒thomas landgren är samordnar fågelövervak-
ningen i Vänern och utvärderar resultaten.
thomas pettersson är biolog och arbetar som 
konsult (TP Naturvård).

noter och källhänvisningar 
1.  Populationen inom EU:s medlemsstater har uppskattats till 150 

000 – 200 000 par (BirdLife International 2004). Förekomsten 
inom EU är dock kraftigt förskjuten till Finland och Sverige som 
tillsammans hyser ungefär hälften av EU:s fisktärnor.  
BirdLife International. 2004. Birds in Europe: population estima
tes, trends and conservation status. Cambridge, UK: BirdLife Inter-
national. (BirdLife Conservation Series No. 12).

2. Gärdenfors, U. (Red.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. 
ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

3. Naturvårdsverket. Odat. Fågelpopulationernas storlek fördelade på 
län. Sammanställning som del i genomförandet av EGs fågeldirek-
tiv 79/409/EEG. Stockholm.

4. Svensson, S., Svensson, M. & Tjernberg, M. 1999. Svensk fågel
atlas. Vår Fågelvärld, supplement 31. Stockholm.

5. Staav, R. 2007. Storskarven i Sverige – resultat från riksinven-
teringen 2006. Fågelåret 2006. Vår Fågelvärld, supplement 47. 
Stockholm.

6. Gezelius, L. 2008. Häckande fåglar på skär och holmar i Vättern. 
Vätternvårdsförbundet. Årsskrift 2007. Rapport nr 94 från 
Vätternvårdsförbundet.

7. Landgren, Th. 2007. 2007 års fågelinventering i Vänern. Länssty-
relserna i Värmlands och V. Götalands län & Vänerns vattenvårds-
förbund. Stencil.

8. Pettersson, Th. 2007. Storskarv i Mälaren 2007. Rapport 2007:14. 
Länsstyrelsen i Stockholms län.

9. Pettersson, Th. 2007b. Fågelskär i Mälaren 2007.  
Rapport 2007:22. Länsstyrelsen i Stockholms län.

10. Landgren, Th. 2004. Metodbeskrivning för inventering av koloni
häckande sjöfåglar i Vänern. Vänerns vattenvårdsförbund 2004. 
Rapport nr 28. Stencil.

11. Landgren, E. & Landgren, Th. 2007. Skötsel av fågelskär i Vänern 
– Skötselobjekt och skötselråd för Götene, Lidköpings och Marie
stads kommun. Länsstyrelsen i Västra Götalands län & Vänerns 
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π figur 4. Antal häckande par av storskarv under de år som 
inventering ägt rum i respektive sjö. Ökningen i Vänern har varit 
kontinuerlig fram till 2006. Minskningen 2007 kan tyda på att ett 
maximum kan vara nått. Vätterns skarvpopulation tycks ha varit 
i stort sett stabil de senaste sex åren, medan inventeringsserien 
för Mälarens del ännu är för kort för att några säkra slutsatser 
skall kunna dras.

Fåglarna, här skrattmås, får inte störas allvarligt i häckningen 
vid inventeringen. Därför räknar vi antalet individer av olika arter 
från båt. Men för storskarv och gråhäger räknas bon och där kan 
landstigning behövas10. 
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stormusslor – en indikatorgrupp på frammarsch

Landets länsstyrelser har besvarat en enkät om kartläggning och över-

vakning av stormusslor. Detta som en del i en utredning om framtida 

nationell miljöövervakning. Utvärderingen visar att regional övervak-

ning av främst flodpärlmussla redan finns i flera län i landet, men även 

att övervakning av andra arter bland stormusslor i sjöar och vattendrag 

kommer starkt1. 

✒	 Jakob Bergengren
 Stefan Lundberg

Under 1990-talet och fram till början av 
2000-talet har arbetet med stormusslorna 
främst ägnats åt inventering och övervakning 

av flodpärlmussla. Stormusselprojektet (2001–2002)2 
och flera inventeringar (2003–2006), som bl.a. ligger 
till grund för framtagandet av ett åtgärdsprogram 
för tjockskalig målarmussla3 har fått allt fler län att 
arbeta vidare även med denna hotade art, precis som 
med övriga stormusselarter i landet. Totalt sett står 
flodpärlmusslan för två tredjedelar och övriga stor-
musslor (främst tjockskalig målarmussla) för resten 
av det hittills nedlagda övervakningsarbetet. 

Eftersom de hotade arterna flodpärlmussla och 
tjockskalig målarmussla nästan enbart finns i vatten-
drag har undersökningar framför allt genomförts 
i strömmande vatten. Sjöar har hittills undersökts i 
relativt liten omfattning. Ofta har stormusslor påträf-
fats enbart som bifynd i samband med makrofyt-
inventeringar m.m. Till och med år 2007 har 2 615 

vattendrag (delsträckor av större vattendrag) och 350 
sjöar (företrädesvis sjöutlopp) inventerats efter stor-
musslor i landet. 

När det gäller flodpärlmusslan och dess förekoms-
ter är dagens kunskaper överlag godtagbara (19 av 
21 län). Det intensifierade arbetet med undersökning 
och kartering av övriga stormusselarter har förbätt-
rat kunskapsläget avsevärt under 2000-talet. Samti-
digt anser länen att det krävs mer undersökningar för 
att kunna nå en godtagbar kunskapsnivå. 15 av 21 
län anser fortfarande att kunskapsläget när det gäller 
stormusslor i allmänhet är bristfälligt.

Dykning kommer starkt  
som undersökningsmetod
Den vanligaste metoden vid inventering av musslor 
har varit att leta efter dem med vattenkikare i grunda 
och vadbara partier av vattendrag och sjöstränder. 
”Vadning med vattenkikare” har nyttjats i 89% av 

Stormusslor 
– en indikatorgrupp 
på frammarsch

Dykning har inte 
använts så ofta vid 
inventering av stor-

musslor, men det 
är en metod som 

kommer starkt.
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undersökningarna. Därefter följer fridykning och 
användning av en specialkonstruerad ”kratta” – Luth-
erräfsa. Båda metoderna har använts i 5% av under-
sökningarna. Luftdykning – dykning med tuber – har 
hittills enbart använts sporadiskt i djupare vattendrag 
och utgör totalt endast 1% av de tillämpade meto-
derna. I framtiden räknar dock länen med att öka 
användningen av både fridykning (kommer troligen 
att öka med cirka 10%) och luftdykning (ökar troli-
gen med cirka 5%) vid undersökningarna. Använd-
ningen av Lutherräfsa beräknas dock minska något 
(cirka 2%).

Tidsserieövervakning av stormusslor 
Tidsserieövervakning av stormusslor används i totalt 
142 vattendrag. Större delen av dessa (127 stycken) 
är vattendrag där flodpärlmusslor övervakas. I dessa 
vattendrag finns totalt 1 781 tidsserielokaler, definie-
rade som en provsträcka upp till 20 meter/vattendrag 
enligt undersökningstypen för stormusslor4. Nittio-
åtta procent av dessa är lokaler där flodpärlmussla 
övervakas och 2% är lokaler för övervakning av 
tjockskalig målarmussla. Länsstyrelserna planerar 
även att etablera 459 nya övervakningslokaler för 
flodpärlmussla och 15 nya övervakningslokaler för 
tjockskalig målarmussla regionalt i landet.

Kartläggning av status hos stormusslor
Länsstyrelserna har redovisat regionala förekomster 
(på populationsnivå, dvs. väl avgränsade populatio-

ner) av stormusselarter (Figur 1). Det är viktigt att 
poängtera att data kan ha tagits fram på olika vis. 
Framför allt kan själva avgränsningen av popula-
tioner skilja sig åt mellan länen. Redovisningen ger 
dock en översiktlig bild över regionala förekomster av 
inhemska stormusselarter och deras status idag. 

finansiering från många håll
Under 1990-talet var det främst medel för kalk-
effektuppföljning och miljöövervakning som finansie-
rade stormusselarbetet, med tyngdpunkt på flodpärl-
musslan. Förutom specialprojekt inom den regionala 
miljöövervakningen har sedan 2004 en allt större del 
av finansieringen kommit från medel till åtgärdspro-
gram (ÅGP) och programmet för hotade arter. Totalt 
har länsstyrelserna fram till 2007 använt cirka 13,6 
miljoner kronor till kartering och övervakning av 
stormusslor. 

Användning av stormusseldata
Som tidigare nämnts är det främst flodpärlmusslan 
som har studerats och övervakats. Sedan 2004, då 
arbetet med hotade arter och Natura 2000-arbetet 
(främst Basinventeringen inom Natura 2000) startade, 
har dessa verksamheter använt underlag från invente-
ringar av stormusslor i en allt större omfattning. Inom 
arbetet med hotade arter har den starkt hotade tjock-
skaliga målarmusslan lyfts fram, vilket även inneburit 
att denna art fått ett eget åtgärds program3. När mer 
data i framtiden har samlats in och sammanställts 

π figur 1. Totalt antal kända populationer av stormusslor i 
Sverige 2007. Ljusare blå staplar visar de populationer där man 
kan se att bestånden föryngras, dvs. att förökningen fungerar. 
Det är framför allt flodpärlmussla (överst på fotot) och tjockska-
lig målarmussla (nedtill) som har inventerats noggrant när det 
gäller föryngring. De övriga arterna har oftast bara noterats.
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centralt kan detta underlag också bli en viktig del i 
arbetet med Vattenförvaltning. Redan idag ingår flod-
pärlmusslan i miljömålsarbetet. 

Klassning av stormusselbestånd
Inom länen har samtliga klassningar av skyddsvärde 
tillämpats. Västernorrlands läns enklare statusbedöm-
ning5 gäller enbart flodpärlmussla och har främst 
använts i Norrlandslänen (Västernorrlands och Gävle-
borgs län). De län som har använt en ”egen expertbe-
dömning” har också i viss utsträckning använt sina 
data till statusklassning inom arbetet med Vattenför-
valtning.

Datalagring
Vid länsstyrelserna har främst enklare Excel-doku-
ment använts för att registrera övervakningsdata i. En 
tredjedel av länen har använt den databas i Access som 
tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län (modi-
fierad under 2005 av Länsstyrelsen i Södermanlands 
län). Några få län har tagit fram egna Access-databa-
ser. Detta belyser tydligt att det finns ett stort behov 
av en webbaserad nationell stormusseldatabas där 
data som berör övervakningen av stormusslor samlas. 
Under 2008 arbetar Artdatabanken för att utveckla 
den efterfrågade stormusseldatabasen.

✒jakob bergengren är biolog och verksam vid 
Länsstyrelsen i Jönköpings län.
stefan lundberg är limnolog och verksam vid 
Naturhistoriska riksmuseet.

läs mer 
Fakta om de förekommande arterna av stormusslor 
i Sverige, deras artkännetecken, biologi, status och 
skyddsvärde, finns på www.nrm.se/sotvattensmusslor

noter och källhänvisningar
1. Lundberg, S. & Bergengren, J. 2008. Miljöövervakningsstrategi för 

stormusslor. Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvat
tenslevande stormusslor 2008. PM från Naturhistoriska riksmuseet. 
2008:1. Naturhistoriska riksmuseets småskriftserie.

2. Bergengren, J., von Proschwitz, T. & Lundberg, S. 2002. Stormus
selprojektet 2001. Utveckling av metodik och undersökningstyp. 
Beskrivning av habitatval. Förekomst i fem län i södra Sverige. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Meddelande 2002:19A. 

3.  Lundberg, S., Bergengren, J. & von Proschwitz, T. 2006. Åtgärds
program för bevarande av tjockskalig målarmussla (Unio crassus). 
Naturvårdsverket. Rapport 5658. 

4. Bergengren, J., von Proschwitz, T. & Lundberg, S. 2004. Undersök
ningstyp: Övervakning av stormusslor. Naturvårdsverket. Handbok 
för miljöövervakning: Programområde: Sötvatten.

5.  Söderberg, H. 2005. Enkel statusbeskrivning av flodpärlmussel
bestånd – en metodbeskrivning. Länsstyrelsen i Västernorrlands län

π Flodpärlmusslan är den art som inventerats mest i Sverige. π Vadning med vattenkikare är den allra vanligaste inventerings-
metoden.
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Vattenväxter används nationellt och internationellt som indikator för 

att bedöma miljötillståndet, till exempel vattenkvalitén eller natur-

värden i sjöar och vattendrag. Att få till en effektiv och konsekvent 

inventering av makrofyter är en utmaning för forskarna. För att 

undersöka vilka inventeringsmetoder som kan vara lämpliga har 

dessa testats under 2007.

✒	 frauke Ecke

Under främst 1930- till 40-talet men även fram 
till 1970-talet var Sverige en betydande nation1 
när det gäller bl.a. inventeringsmetodik och 

makrofyternas ekologi. Sedan dess har Sverige tyvärr 
tappat mark och numera domineras utvecklingen av 
bl.a. makrofytbaserade indikatorvärden i Europa av 
Storbritannien och Tyskland. En bidragande faktor 
till detta är att det saknas inventeringsmetoder som är 
användbara i hela landet och som kan ge jämförbara 
resultat.

Makrofyterna är en av de biologiska kvalitetsfakto-
rerna för att bedöma vattenkvalitet enligt EU:s ramdi-
rektiv för vatten2. Den bedömning som grundar sig 
på ”kvalitetsfaktorn makrofyter” kan få långtgående 
och kostsamma konsekvenser i form av t.ex. restaure-
ringsåtgärder. Det är därför av stor vikt att resultaten 
från en makrofytinventering håller hög kvalitet.

För närvarande ingår makrofyterna inte i den 

nationella miljöövervakningen. Detta innebär att det 
för närvarande saknas en inventeringsmetodik anpas-
sad till EU:s ramdirektiv för vatten.

Krav på inventeringsmetoder
Kvalitén på resultaten från en makrofytinventering 
bestäms till viss del av den valda inventeringsmeto-
den som i sin tur styrs av syftet med undersökningen3. 
Om syftet är att bedöma den ekologiska statusen av 
en sjö4 krävs enligt de senaste svenska bedömnings-
grunderna en fullständig artlista. EU:s framtida krav 
på kvantitativa makrofytdata5 och makrofyternas 
maximala koloniseringsdjup6 ställer ytterliga krav på 
inventeringsmetodiken.

De möjliga inventeringsmetoderna skiljer sig 
markant åt i t.ex. grundprincipen (transektmetod7 

eller helsjökartering), beräkningen av makrofyternas 
täckningsgrad, abundans och/eller frekvens samt inte 

Övervakning 
av vattenväxter

Vit näckros 
(Nymphea alba).
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fAKTA MAKrofyTEr 

Vattenvegetation eller makrofyter kan både vara makroalger, 
kransalger eller vattenlevande mossor och kärlväxter. Bland 
makrofyterna är det framförallt kärlväxterna som delas in i 
olika livsformer9. Dessa grupper är kopplade till makrofyter-
nas svar på olika miljöpåverkan, t.ex. halter av näringsäm-
nen.

Huvudgrupperna är: 

• Övervattensväxter (överståndsväxterna, helofyter)

• Flytbladsväxter (nymphaeider)

• Flytande växter (lemnider)

• Långskottsväxter (elodeider)

• Rosettbladsväxter (isoetider)

Precis som facktermerna antyder representeras livsformerna 
av vissa grupper. Medan arter ur släktet Lemna (andmat) ingår 
i lemniderna, ingår t.ex. Elodea (vattenpester) i elodeiderna 
och Isoëtes (braxengräs) i isoetiderna. 

Övervattensväxterna är helt beroende av näringsämnen i den 
fria vattenmassan för sin tillväxt och överlevnad, och gynnas 
av att det är gott om näringsämnen i vattnet. Mycket närings-
ämnen medför å andra sidan ofta dåligt siktdjup. Det miss-
gynnar isoetiderna som enbart har korta blad och är beroende 
av att ljuset når sjöbotten. Även om förekomsten av makrofyter 
beror på många olika faktorer kan studien av deras artsam-
mansättning ge en bild av näringsstatusen i en sjö. 

Eftersom makrofyterna lever länge är deras förekomst i 
regel en indikator för vattenkvalitet under hela vegetationspe-
rioden före provtagningen. Makrofyterna betraktas därför som 
ett integrerat mått (integrated measure) för vattenkvalitet.

över-
vattens-
växter

flytblads-
växter

rosettbladsväxter

långskottsväxter

flytande
växter

π figur 1. Makrofyter och deras livs-
former. Medan övervattensväxterna 
snarare anses återspegla strandzo-
nens egenskaper är förekomsten av 
främst flytande växter (lemnider) och 
isoetider (rosettbladsväxter) direkt 
kopplad till vattenkvalitén (omritad 
efter Andersson (1999)8.
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minst hur stora resurser metoden kräver. Metoderna 
för övervakning av makrofyter i svenska sjöar bör 
klara följande krav: 

1. Bör vara lätt att använda (av en person med god 
artkunskap och fältvana)

2. Bör vara användbar i:
 a. Sjöar med olika näringsförhållanden, dvs. i 

både näringsfattiga och näringsrika sjöar (ofta 
kopplat till t.ex. siktförhållanden)

 b. Hela landet
 c. Sjöar med olika naturgivna förutsättningar, dvs. 

i både grunda och djupa sjöar och sjöar med olika 
bottensubstrat

3. Resursbehovet bör vara inom rimliga ramar
4. Resultaten från metoden måste vara möjliga att 

upprepa och ge jämförbara resultat
5. Metodbeskrivningen måste vara tydlig.

Test av inventeringsmetoder
Med tanke på framför allt användbarheten (punkt 
2) verkar det orimligt att en och samma metod (t.ex. 
krattning) kan användas i alla svenska sjöar. Under 
sommaren 2007 genomfördes därför ett fälttest av 
främst två metoder: krattning och snorkling. Meto-
derna testades i 16 sjöar från Norrbotten i norr 
(nedanför fjällen) till Skåne i söder. Sjöarna skiljde sig 
åt i flera avseenden, t.ex. storlek, djup, bottensubstrat 
och näringsförhållanden.

Bägge metoder testades längs transekter som lades 
vinkelrätt mot strandlinjen. Provtagning skedde i 
djupintervaller av 10 cm. Oavsett vilken metod som 
används är det viktigt att få fram en fullständig artlis-

ta. En sådan lista kan åstadkommas genom att man 
under inventeringens gång ritar en kumulerad artkur-
va över alla vattenväxter (utom övervattensväxterna). 
I de undersökta sjöarna (alla mindre än 17 km2) 
planade artkurvan ut efter maximalt 14 inventerade 
transekter (Figur 2).

Fälttestet visade att krattmetoden lämpar sig bra 
i näringsrika, grunda och/eller mjukbotten sjöar10.
Däremot fungerar metoden mindre bra i djupa sjöar 
och/eller stenbottensjöar. Med krattning missades 
t.ex. några isoetider, en livsform som inkluderar 
många små arter som t.ex. arter ur släktet Elatine 
(slamkrypor). Slamkryporna löper risk att missas 
eftersom de är så små medan andra arter t.ex. Lobe
lia dortmanna (notblomster) löper risk att missas med 
krattning eftersom bladen oftast inte lossnar. I sjöar 
med stenig eller blockig botten är risken stor att man 
missar arter med krattning. Krattänderna når inte ner 
mellan stenarna. I djupa sjöar och/eller stenbottensjö-
ar är snorkling och/eller dykning därför lämpligare.

Jämförbarhet
Ett problem när det tillåts olika metoder inom en 
och samma undersökning är att resultaten blir svåra 
att jämföra. Problemen uppstår redan inom en och 
samma metod – kratta är t.ex. inte lika med kratta. 
Trädgårdskrattor finns i olika bredder och med olika 
avstånd mellan tänderna. Dessutom finns olika speci-
alkrattor som t.ex. Lutherräfsa (se bilden) och karls-
sonkrattan (kratta med behållare för framför allt 
mindre arter). Vid snorkling och dykning använder 
man sig i stället av inventeringsrutor. 

Hur kan resultaten från olika inventeringsmeto-

Antal vattenväxter vid olika transekter
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π figur 2. Det kumulerade antalet funna vattenväxter (förutom 
övervattensväxter) i förhållande till antalet inventerade transek-
ter. Kumulerat antal betyder att man vid varje punkt räknat ihop 
det totala antalet hittade arter. Antalet inventerade transekter kan 
anses vara tillräckligt om artkurvan har planat ut. I studien ingick 
16 svenska sjöar. Medelvärden ± 2 medelfel.

π Fruktställning hos dvärgigelknopp (Sparganium natans). 
Dvärgigelknoppen är en av våra sju igelknopparter. Den är vanlig 
i näringsrikt vatten och växer också i gungflyn.
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Lutherräfsa med ett fullt lass 
av främst vattenpest (Elodea 

canadensis) i Mjölkudds-
tjärn, Norrbotten. Avståndet 
mellan tänderna är så stort 
så att små växtarter (främst 

isoetider) löper risk att 
missas vid krattning.

Sjö

A

A B

B

7,7

100,0

Frekvens (%)

Transektinventering av vattenväxter

π figur 3. Illustration av hur en transektinventering med registrering av enbart makrofytförekomst 
kan användas för framtagning av kvantitativa makrofytdata (här frekvens). I sjö A är frekvensen 
för notblomster 7,7% medan den är 100% (förekomst i alla transekter) i sjö B. Frekvensberäk-
ningen kan förfinas om frekvensen beräknas först för varje transekt för sig och sedan beräknas 
ett medelvärde av frekvensen i alla transekter. Enligt bedömningsgrunderna12,13,14 krävs enbart 
makrofytdata som visar förekomst/icke-förekomst per sjö. I exemplet ovan skulle därför sjö A och 
B få samma ekologiska status. Att ta hänsyn till makrofyternas frekvens skulle antagligen resul-
tera i en pålitligare bedömning.
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der vara jämförbara? Ett knep för att lösa proble-
met är att bestämma en yta som ska inventeras med 
varje krattdrag respektive inventeringsruta. Används 
inventeringsrutor av 25 × 50 cm så bör jämförbara 
krattdrag med en 25 cm bred kratta vara 50 cm långa. 
Förutsättningen med metoden man väljer är att den 
säkerställer att alla förekommande arter hittas.

Subjektivitet kan vara problematiskt
Ett annat problem med kvantitativa inventering-
ar av växter (både på land och i vatten) är subjek-
tiva bedömningar av arternas täckningsgrad eller 
abundans. Detta resulterar i framför allt osäkerhet 
i bedömningen mellan olika inventerare, men även 
skillnader i bedömning vid inventeringar utförda av 
en och samma person11. Problemet är vanligt både vid 
en uppskattning av täckningsgraden på en procentu-
ell skala eller på en tregradig eller femgradig skala. 
För att kringgå problemet antecknas i stället enbart 
makrofyternas förekomst per prov (krattdrag eller 
inventeringsruta). Vid utvärderingen kan sedan arter-
nas frekvens (antalet prov där arterna förekom delat 
med det totala antalet inventerade prov) beräknas 
per transekt och/eller sjö (Figur 3). Detta är en smart 
genväg för att kunna erhålla objektiva och samtidigt 
kvantitativa makrofytdata.

Ny test i trendsjöar 2008
I en ny (än så länge opublicerad rapport) till Natur-
vårdsverket föreslås en reviderad undersökningstyp 
för makrofyter där olika metoder tillåts, med reso-
nemanget i denna artikel som grund. Som ett första 
steg för en permanent miljöövervakning med hjälp 
av makrofyter kommer denna undersökningstyp att 
tillämpas i 20 trendsjöar i år.

✒	frauke ecke är ekolog på Luleå tekniska universi-
tet och Institutionen för miljöanalys, SLU. Hon jobbar 
bl.a. med makrofytbaserade bedömningsgrunder och 
effekter av markanvändning på landskapsnivå på 
olika organismers förekomst och överlevnad.

noter och källhänvisningar
1.  Framstående forskare var bland annat Gunnar Lohammar och 

Sven Jensén vid Uppsala universitet respektive Lunds universitet.

2.  Direktiv (2000/60/EG).

3.  Ecke, F. 2007. Utvärdering av metoder för makrofytinventering. 
Institutionen för Kemi och geovetenskap, Luleå tekniska universi-
tet. Teknisk rapport 2007:02.

4.  Enligt EU:s ramdirektiv (2000/60/EG)

5.  Kvantitativa makrofytdata – Abundans, täckningsgrad, frekvens. 
Med täckningsgrad avses den horizontella utbredningen av makro-
fyterna. Hur mycket av en provyta täcks av respektive makrofytart 
sett uppifrån? Täckningsgraden anges ofta i procent, men även 
angivelser på olika skalor är vanliga. Abundans anger däremot 
hur många individer som finns av respektive art. Vissa skalor (t.ex. 
Braun-Blanquet) blandar tom abundans och täckningsgrad. Bland 
de semikvantitativa skalorna räknas t.ex. tre- (ringa förekomst, 

påtaglig förekomst, riklig förekomst) och femgradiga skalor (domi-
nant, abundant, frequent, occasional, rare; kallas också DAFOR-
skalan). Frekvensen anger hur ofta en individ eller en art påträffas i 
förhållande till det totala antalet tagna prov.

6.  Maximala koloniseringsdjupet – I litteraturen används synonymt 
begreppen maximala djupet eller maximala ytterdjupet. Det som 
avses är det djupaste djupet där en makrofytart förekommer. Det 
maximala koloniseringsdjupet är en viktig variabel för bedömning-
en av vattenkvalitet och är mest relevant för isoetiderna. Det finns 
en direkt positiv korrelation mellan det relativa maximala koloni-
seringsdjupet (maximala koloniseringsdjupet delat med sjödjupet) 
och vattenkvalitet – ju djupare isoetiderna förekommer desto bättre 
är i regel vattenkvalitén.

7. Med en transektmetod avses att inventera vattenvegetation längs 
linjer som utgår perpendikulärt (i rätt vinkel) från strandkanten ut 
mot det öppna vattnet. Inventeringen sker sedan antingen konti-
nuerligt, dvs. varje avsnitt längs transekten (linjen) inventeras eller 
inom vissa djup- eller avståndsintervall.

8.  Andersson, B. 1999. Vattenvegetation. I ”Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet. Sjöar och vattendrag. Bakgrundsrapport 2. Biologiska 
parametrar”. Rapport SNV 4921, sidor 45-68.

9. Se till exempel Mäkirinta, U. 1978. Ein neues ökomorphologisches 
LebensformenSystem der aquatischen Makrophyten. Phytocoeno-
logia 4: 446-470.

10. Se också Strand, J. 2004. Utvärdering av fältmetodik för basinven
tering och uppföljning av Natura 2000 områden – undersöknings
typ: ”makrofyter i sjöar”, naturtyp: ”Naturligt eutrofa sjöar med 
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Det har blivit dags att presentera de sista vattenvårdsdirektörerna i 

Sötvattens intervjuserie med de som har ansvar för vattenvårdsfrå-

gorna på nationell nivå. Turen har kommit till Bottenviken och Norra 

Östersjödistriktet.

✒	 Maria Lewander

Vattenvårdsdirektörer
i mitten och i norr

LENNArT SorBy, NorrA öSTErSJöN ✒

Hur fungerar arbetet för er del nu när Vattenmyndig
heterna fyllt fyra år? 

– Det beror på vilka förväntningar man har. Det 
är ett pionjärarbete som vi bedriver och utmaning-
arna duggar tätt. 

– Man bör komma ihåg att majoriteten av de 
som deltar i detta samarbete är med i den ”statliga 
och kommunala familjen” – och det krävs att alla 
är engagerade och ger lite mer än vad som precis 
krävs, annars kommer man inte så långt.

– Arbetet går mycket ut på att se vilka resul-
tat vi ska ha fram och vem som ska göra vad. På 
det stora hela fungerar det väldigt bra, även om vi 
naturligtvis önskar att vi hade kommit längre. Det 
går framåt och vi lyckas skapa resultat.

Hur fungerar bedömningar och normsättning? 
– Ja, Rom byggdes ju inte på en dag. Vi är inne 

i ett utvecklingsarbete där nya bedömningar ska tas 
fram och utgöra grund för kommande arbete.

– Kring de nya bedömningsgrunderna har det 
funnits diskussioner och tveksamheter, och det är en 
del utvecklingsarbete kvar, men samtidigt bekräftar 

bedömningarna även den bild av problemområ-
den som fanns tidigare. Det vi måste lära oss är att 
våga ta beslut och prioritera, även om vi inte har 
hela underlaget. Sakta får vi en bild som ger oss 
en helhet och råg i ryggen att gå vidare. Har man 
förväntningar om att allt ska vara helt klart från 
början, bör man nog byta jobb! Det är en spän-
nande utmaning för oss som arbetar med vattenför-
valtningen att vara med och forma de olika stegen i 
arbetet.

Hur fungerar arbetet med förvaltningsplaner? 
– Förvaltningsplanen inkluderar hela proces-
sen som vi genomför, och utmynnar i produkten 
Förvaltningsplan. I arbetet med förvaltningsplaner 
berörs många människor och organisationer, såväl 
i underlagsarbetet som i samverkansprocessen. Vi 
håller på att forma de första produkterna nu, inför 
samrådet under 2009, och vi inser hur mycket som 
har gjorts….och vad vi inte har hunnit med. Men 
det är en naturlig utvecklingsfas, och i Sverige har 
vi inte kommit ikapp vattendirektivets agenda.

– Samrådshandlingen ”Översikt över väsentliga 

Norra Östersjöns vattendistrikt inne-
fattar också hela Mälaren.
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frågor inför Förvaltningsplanen” är ute på remiss 
nu, och i dem skisserar vi det som är huvudfrågor-
na inom distrikten. Genom samråd och samverkan 
i olika faser av vårt arbete har vi nått ut till många 
organisationer och människor. Jag tycker att vi/
länsstyrelserna har gjort ett stort arbete som känns 
banbrytande inom vattenfrågorna, och det skapar 
även förväntningar på framtiden. 

Hur fungerar arbetet internt inom ert vattendistrikt? 
– Inom vattendistriktet finns många personer på 
länsstyrelserna som arbetar med vattenfrågor ur 
olika aspekter. Jag deltar inte på alla möten, men 
mitt intryck är att det på det stora hela fungerar 
bra och med hög aktivitet.

Hur fungerar samarbetet vattendistrikten emellan och 
med andra parter? 

– Vi har ett väl fungerande samarbete med de 
andra vattendistrikten och utvecklar arbetet genom 
gemensamma grupper. Vi har också ett nära samar-
bete med länsstyrelserna och referensgrupper.

– Konstruktionen med vattenmyndigheter och 
länsstyrelser upplevs av många som ganska kompli-
cerad och en otydlig lösning. Det är inte många 
utanför Länsstyrelserna som förstår konstruktio-
nen och även inom länsstyrelserna är det oklarhe-
ter. Det tar tid för alla parter i organisationen att 
”hitta rätt”.

– På nationell nivå samverkar vi t.ex. genom 
ett årligt Nationellt Vattenforum, men även genom 
möten med centrala verk och branschorganisatio-
ner. Vi träffar också representanter för kommuner-
na och för de olika avrinningsområdena, som ju är 
en annan form av ”indelning” av vattenansvar. 

Präglas allt ert arbete av EU:s direktiv?
– Både och, hela systemet har ju vattendirektivet 
i botten. Ovanpå detta ligger sedan den svenska 
förvaltningsmodellen som egentligen är olik de 
europeiska. I Sverige har vi sedan länge ett mer 
decentraliserat system. Vi har många aktiva orga-
nisationer som tar del i arbetet, vilket är en fördel. 
Nackdelen är att vi har svårare att genomföra våra 
åtaganden gentemot EU-nivån. EU förutsätter ofta 
ett sammanhållet beslutsmandat för att kunna ta 
fram underlag och genomföra åtagandena på kort 
tid, och där passar den svenska modellen inte riktigt 
in. Vid EU:s granskningar har vi fått ”dåligt betyg” 
därför att vi har varit sena vid genomförandet och 
inte styrt upp det svenska systemet för att kunna ta 
fram underlag och rapportera. 

– Sverige har inte tidigare haft en så omfat-
tande rapportering och övervakning som numera 
krävs. Det beror förstås på vårt stora och glesbefol-
kade land med förhållandevis god miljö. 

– Vid senaste rapporteringen av Övervaknings-
program tog vi inte med all övervakning, därför 
att vi inte fann det relevant eller mätte fel saker. I 
Sverige finns cirka 17–18 000 övervakningsstatio-
ner och av dessa rapporterade vi in cirka 15%. 

Har ditt distrikt några egenskaper som påverkar  
arbetet på något sätt? 

– Inom Norra Östersjödistriktet och Mälaren har 
vi ett högt befolkningstryck, mycket folk på ett 
litet område. Det medför exempelvis att belastning 
på vattnet med avloppsvatten, från kommunala 
anläggningar och många enskilda, blir stor. Många 
flyttar permanent till gamla sommarstugeområden 
och plötsligt är avloppssystemen inte dimensione-

fAKTA Lennart Sorby

YrkE: Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten; Norra Öster-
sjöns vattendistrikt
ÅldEr: 30+ (efter bad i Ungdomens källa, Azorerna – se foto)
Utbildning: Fil. lic. kvartärgeologi
tidigarE tjänstEr: Miljöskyddschef vid Länsstyrelsen i 
Stockholms län, och tidigare funktionsansvarig för miljööver-
vakning och miljöanalys vid Länsstyrelsen i Skåne län
Varför norra östErsjön? Variationen i olika vattenmiljöer, 
från skärgården via slätten till bergslagen. 
faVoritVattEn: De flesta vattenmiljöer är lockande och fasci-
nerande, från det öppna havet till den lilla gölen på myren, 
men om jag väljer en miljö så blir det nog en forssträcka i en 
naturlig och opåverkad mindre å i skogslandskapet.
godastE fiskEn: Gillar de flesta fiskar, men sill/strömming 
är alltid lite extra.
största UtmaningEn: Att få bättre vattenmiljöer – att hela 
vårt arbete kan omsättas i förbättringar.
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Bo SUNDSTröM, BoTTENVIKEN ✒
Hur fungerar arbetet för er del nu när 
Vattenmyndigheterna fyllt fyra år? 

–Ja, det beror helt på vilket perspektiv man har. Så 
här långt känns allt som ett ganska stort och spän-
nande pionjärarbete. Jag ser det hellre i ett tioårs 
perspektiv – 2010 börjar vi om igen med andra 
förvaltningscykeln. Det är först då vi vet vad som 
borde gjorts annorlunda

– En hel del frågor har landat bra, men inte 
alla. Exempelvis är rapporteringen till EU i många 
stycken oklar. EU:s riktlinjer är inte ens klara när 
det t.ex. gäller normsättning. Det är ju faktiskt inte 
bara Sverige som är med i det här. Det pågår ett 
arbete inom EU, arbetet med Common Implemen-
tation Strategy (CIS), som hela tiden ger ”input” 
till vårt arbete. 

– Här finns det ett antal olika arbetsgrupper på 
EU-nivå för olika frågor – det kan handla om inter-
kalibrering, kvalitetsmål, kartläggning och åtgär-
der. Det brukar vara representanter från Natur-
vårdsverket eller SGU som åker på dessa träffar. 

– I Sverige har det hänt jättemycket bra saker 
under dessa fyra år. Vi har nu tre gånger så mycket 
pengar nu som i början och vi har fått möjlighet att 
anställa fler handläggare, göra bättre utredningar 
m.m. 

Hur fungerar arbetet i praktiken med normsättning 
och bedömningar? 

– Allt går i stort enligt tidplan och vi följer ramdi-
rektivet så långt det är möjligt. Sveriges miljööver-
vakning är ju ännu inte anpassad till de krav man 
ställer inom EU. Här måste det till en förändring. 

fAKTA Bo Sundström
YrkE: Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten;  
Bottenviken.
ÅldEr: 55
Utbildning: Landskapsarkitekt, Master of Regional Plan-
ning (University of Pennsylvania).
tidigarE tjänstEr: Konsult, universitetsadjunkt/lektor, 
planarkitekt.
Varför bottEnVikEn? Gillar alla årstider och friluftsliv 
som skidåkning och jakt
faVoritVattEn: Norrbottens skärgård och Vindelälvens 
övre del.
godastE fiskEn: Nykokt sik.

rade för denna förändring. Men även närsalter från 
jordbruket är stor. Övergödningen ökar och blir ett 
problem, det känns lite som en tickande bomb där 
det kan bli väldigt svårt att vända utvecklingen till 
det bättre. Jag menar att hög utvecklingstakt inte 
får medföra dåligt vatten. Det finns en tydlig paral-
lell till koldioxidutsläppen – samhället måste kunna 
utvecklas samtidigt som utsläpp och påverkan 
minskar, annars får framtida generationer betala 
våra skulder.

– Det finns också många fysiska hinder, t.ex. 
vandringshinder, dammar, förstörda biotoper m.m. 
Problem med försurning, metaller och miljögifter 
finns också inom delar av vattendistriktet. 

Framtida utmaningar?
– Att får det jobb vi gör omsatt i praktiken så att 
myndigheter och kommuner är med på tåget. Vi vill 
förstås kunna tillämpa miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram så att de blir de avvägnings- och 
genomförandeverktyg som de är tänkta att vara.
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Vi har varit duktiga på att ta fram data under lång 
tid, framför allt kemiska och fysiska data. Det har 
varit sämre med biologin, där ligger vi efter.

– Många frågor har satt sig, ett exempel som jag 
nämnde tidigare är CIS-arbetet kring interkalibre-
ring. 

Hur fungerar arbetet internt ert distrikt  
och distrikten emellan? 

– I praktiken fungerar de fem vattendistrikten 
också som en gemensam nätverksorganisation med 
en rad gemensamma arbets- och projektgrupper 
runt de stora arbetsuppgifterna som kartläggning, 
åtgärdsprogram etc. Vi samordnar och planerar 
vad som ska ske och gör varje år ett gemensamt 
verksamhetsprogram som utgör grunden för allt 
arbete under året inom vattenförvaltningen.

– Vi vattendirektörer brukar ha telefonmöten 
varannan vecka och träffas flera gånger per år om 
olika frågor som statusklassning, övervakning, 
informationsarbetet, undantag från ramdirektivet, 
särskilda branschfrågor m.m. Vi har satsat mycket 
hårt på samarbetet och sett till att vi har gemen-
samma riktlinjer för vårt arbete för att uppnå 
effektivitet och rättssäkerhet. 

Hur fungerar samarbetet med övriga parter? 
– Det övergripande samarbetet med andra myndig-
heter som Naturvårdsverket och SGU fungerar väl, 
men präglas av en viss otydlighet. Vi har något 
slags statligt arv i Sverige som lyder inga pengar, 
inga order vilket resulterar i noll initiativ. Det är 
verkligen en utmaning att få hop allt. Men jag tror 
det är möjligt att få en bra integrering och det är 

det vi arbetar för. Sammantaget har samarbetet 
utvecklats och förbättrats betydligt under de tre 
gångna åren, och känns nu faktiskt riktigt bra!

Hur mycket av arbetet präglas av EU:s direktiv? 
I stort sett allt vårt arbete präglas av EU. Från 
första grunden i vattendirektivet och dess inne-
håll till de olika nya rutiner m.m. som blir resultat 
av det gemensamma arbetet i den pågående CIS-
processen inom EU.

Har ditt distrikt några egenskaper 
som påverkar arbetet på något sätt? 

– Vårt vattenområde täcker en stor yta med få 
län, men med bland annat över 42 000 sjöar. I 
vårt arbete har vi också en hel del kontakt med 
Norge och framförallt Finland. Vi delar gränser 
och många utmaningar med båda dessa. Finland, 
som ju också är EU-medlem delar vi Torne älvs 
avrinningsområde med. Även om riktlinjerna från 
EU är desamma för länderna så ser den nationella 
lagstiftningen och systemen olika ut och här finns 
en del utmaningar då allt vattenförvaltningsarbete 
här ska ske i samarbete.

Framtida utmaningar?
– Att se till att vi får våra förslag på åtgärder och 
förändringar accepterade och genomförda så att 
allt vatten får bra kvalitet. Vi måste få med alla i 
arbetet i vattenråden; Andra myndigheter, länssty-
relser och kommuner samt företag och enskilda. 

Haparanda skärgård.
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Halterna av de ämnen som EU bestämt ska 
prioriteras har kommit i första hand i screen-
ingarbetet. År 2003 utfördes en första scre-

eningstudie av 14 källor som ingick i delprogrammet 
”Referensstationer grundvatten”1. De var utspridda 
från Skåne i söder till Abisko i norr. 108 ämnen analy-
serades, där ingick också de organiska ämnena i den 
prioriterade listan2. Metaller upptagna i listan ingår 
i miljöövervakningens ordinarie analysprogram och 
ingick därför inte i screeningen. Resultaten visade att 
i stort sett alla provtagna källor innehöll bensen, en 
del även toluen och xylener i halter om mikrogram/
liter3. För övriga ämnen låg alla analysresultat under 
vad som gick att mäta i analyserna. 

 Vi tvivlade dock på att analysresultaten av bensen 
var riktiga eftersom halterna var tämligen lika över 
hela Sverige, utan några som helst gradienter, vilket 
man förväntar sig i vårt avlånga land, när det gäller 
föroreningar som har lufttransporterats. Det gjorde ju 

även att man blev osäker på de övriga analysresulta-
ten.

SGU utförde därför ytterligare en screening 2006 
för att få ökad kunskap om förekomst och koncentra-
tion av de organiska ämnena i grundvatten. Undersök-
ningen inriktades denna gång på ämnesgrupper som 
kan förväntas finnas i miljön på grund av inhemska 
eller globala utsläpp och som har sådana egenskaper 
att de kan förväntas dyka upp i grundvattnet. 

Urval av ämnen
Som underlag för val av ämnen användes Kemika-
lieutsläppsregistret (KUR). Där listas de ämnen som 
släpps ut till luften i betydande mängder inom landet. 
Som vägledning för att välja ut långväga transporte-
rade ämnen användes rekommendationen från WHO 
Task Force-mötet år 20004. Annan information och 
förslag på ämnen för screening som har tagits fram av 
olika konsulter5 togs också med vid urvalet.

Förekomsten av organiska miljögifter i grundvatten i Sverige 

är mycket dåligt känd. Därför har SGU med början år 2003 

genomfört screening av grundvatten för ett antal prioriterade 

ämnen. Resultaten visar att bensen, toluen och PAH:er finns i 

låga halter över hela landet.

✒	 Mats Aastrup
 Lotta Lewin Pihlblad
 

Screeningar  
i grundvatten
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Från början valdes förhållandevis få ämnesgrupper 
och ämnen ut. Vid det slutliga avtalet med IVL6 växte 
antalet ämnen inom de angivna grupperna. Vilka de 
blev och angivna gränser för analyserna syns i tabell 
1. Vid upphandlingen av analyser prioriterades detek-
tionsgränser och kvalitetssäkring framför snabba 
resultat.

 
Provtagningsplatser
Provtagningsplatserna var ett urval av de stationer 
som ingår i det nationella miljöövervakningsprogram-
met för grundvatten (se tabell 2). Fyra av dessa är helt 
nya och finns med i det reviderade programmet från 
och med 2007. De stationer som ingick i screeningen 
2003 är markerade med en asterisk. 

Alla provtagningsplatser var källor, vilket i dessa 
sammanhang har flera fördelar. Analyser av källans 
vatten ger en god bild av grundvattnets sammansätt-
ning i källans tillrinningsområde. Provtagningsplat-
sen är i allmänhet fri från kontaminerande material, 
vattnet är ständigt flödande och behöver inte omsättas 
före provtagning, och sist men inte minst ger källorna 
den mängd vatten som behövs för att analysera ett 
stort antal organiska ämnen.

Hälften av de 18 källorna avvattnar magasin som 
utgörs av isälvsavlagringar och hälften som utgörs av 
morän eller svallsand (se tabell 2). Omsättningstiden 
av vattnet i isälvsavlagringar är i allmänhet längre än 
i morän. I gengäld kan de krafter som binder förore-
ningarna till markpartiklar vara större i morän p.g.a. 
större andel finmaterial.

resultat
De ämnen som påträffades vid screeningundersök-
ningen 2006 hörde till grupperna PAH:er, VOC, klore-
rade lösningsmedel och enkla kolväten. Inga utvalda 
ämnen ur grupperna pesticider, fenolära föreningar, 
PCB (polycykliska bifenyler) eller PBDE ( polybrome-
rade difenyletrar) påträffades.

De vanligaste ämnena hörde till gruppen VOC, 
där bensen (medelvärde 3,6 ng/l), toluen (mv 21 
ng/l), etylbensen (mv 2,0 ng/l) och xylener (mv 21 
ng/l) återfanns i stort sett i alla provtagna källor. Av 
trimetylbensenerna var 1,3,5-varianten (mv 8,8 ng/l) 
den vanligast förekommande, men även 1,2,4-trime-
tylbensen förekom vid nästen hälften av stationerna. 
Styren fanns i grundvattnet vid 5 stationer. 

PAH:er fanns i detekterbara halter från 14 av de 18 
källorna. Var och en av de analyserade 15 PAH:erna 
återfanns vid minst 2 av de 14 provtagningsstationer-
na. Av dessa var benso(a)anthracene vanligast, följt 
av fluorene, pyrene och chrysene. 

Medelhalterna för de olika PAH:erna varierar 
mellan 0,14 och 15 ng/l. De högsta medelhalterna 
har fluoranthene (15 ng/l) följt av pyrene, chrysene, 
phenantrene, benso(b)fluoranthene och benso(a)
anthracene, alla med medelhalter över 2 ng/l. Medel-
halterna hade varit lägre om det inte hade varit för 
de höga halterna i prov från stationen 17:11 i Asker-
sunds kommun. Vattnet innehöll alla PAH:er i halter 
som var cirka 2 till 100 gånger högre än i vatten från 
de andra källorna. Koncentrationerna överstiger 
faktiskt Livsmedelsverkets riktvärden för dricksvat-

TABELL 1. ÄMNEN SoM ScrEENATS I GrUNDVATTEN 2006 . Grupp 1 analyserades enligt avtal mellan SGU och laboratoriet. Grupp 2 
analyserades på laboratoriets initiativ. Direkt efter varje ämne är gränsen för analysen angiven i ng/l. De ämnen som hittades är marke-
rade med fet stil.

Grupp 1 Ämnen

PAH Naphthalene 0,40, Acenaphthene 0,10, fluorene 0,06, Phenantrene 0,10, Anthracene 0,02, fluoranthene 
0,20, Pyrene 0,20, Benso(a)anthracene 0,20, chrysene 0,10, Benso(b)fluoranthene 0,10, Benso(k)fluoranthe-
ne 0,040, Benso(a)pyrene 0,080, Dibenso(a,h)anthracene 0,10, Benso(g,h,i)perylene 0,40, Indeno(1,2,3-cd)
pyrene 0,60

Bekämpningsmedel χ-HCH 0,05, α-HCH 0,08, β-HCH 0,20, χ-klordan 0,10, α-klordan 0,10, Trans-nonaklor 0,09

Volatile organic 
compounds (VOC)

Bensen 1,0, Toluen 1,2, Etylbensen 0,16, m+p-xylen 0,40, o-xylen 0,67 ,summa xylener 1,1, 1,2,3-Trimetyl-
bensen 1,0, 1,2,4-Trimetylbensen 1,0, 1,2,5-Trimetylbensen 1,0, Styren 1,0

Klorerade lösnings-
medel

1,2-Dikloretan 20, Diklormetan 20, Tetrakloreten 20, Trikloreten 20 (5), Triklormetan 20 (3)

Fenolära föreningar 4-para-nonylfenol 0,5, 2-tert-butyl-4,6-dimetylfenol 2, pentaklorfenol 1

Grupp 2 Ytterligare ämnen

Polyklorerade  
bifenyler

PCB 280,2 PCB 520,2 PCB 101 0,2 PCB 1180,2 PCB 1530,1 PCB 1380,1 PCB1800,1

Bekämpningsmedel p,p-DDE0,10 p,p-DDD0,20 p,p-DDT0,20 HCB0,10

Polybromerade dife-
nyletrar

PBDE 470,30 PBDE 1000,30 PBDE 990,30 PBDE 850,30

Enkla kolväten m.m. n-hexan8,8 n-heptan0,9 n-oktan1,1 n-nonan1,1 n-dekan1,5 3-metylpentan 3,0 cyklohexan3,0 isooktan3,0 
n-butylacetat3,0
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TABELL 2. JÄMförELSE AV ANALySrESULTAT för BENSEN, ToLUEN och SUMMA xyLENEr  
mellan 2003 och 2006 års screening. Enheten är ng/l.

bensen toluen Summa xylener

Station Akviferens geologi Typ av station 2003 2006 2003 2006 2003 2006

2:1* Rövarekulan sand u lerig morän punktkälla u lerig 
morän

850 2,4 240 17 330 8,6

11:032 Hässleholm svallsand-grus punktkälla 4,9 51 42

85:1* Gallared isälvsgrus källhorisont 520 3,3 <200 18 <200 11

14:15* Nissafors morän, drumlin betongring 520 1,6 <200 16 <200 9,3

54:18* Lerum morän punktkälla 390 5,4 <200 56 <200 28

84:1* Vimmerby morän punktkälla 550 12 <200 29 <200 41

16:060 Lidköping isälvsavlagring punktkälla 2,1 17 7,1

17:11* Hallsberg isälvssand källa 470 3,9 <200 49 <200 28

400:1 Edebäck isälvssand punktkälla 2,6 19 8,9

23:8* Tärnsjö isälvssand punktkälla 340 4,2 <200 20 <200 7,7

58:6* Jädraås morän punktkälla 370 2,1 370 19 1 200 17

22:051 Indal morän punktkälla 1,8 7,8 15

27:1* Storlien isälvsavlagring punktkälla 580 1,6 <200 7,9 <200 15

24:028 Umeå isälvsavlagring punktkälla 2,3 9,0 5,8

47:1* Dorotea morän punktkälla 410 1,1 <200 1,5 <200 <1.7

34:15 Skellefteå isälvsavlagring punktkälla 3,3 18 7,4

42:13* Arjeplog morän punktkälla, myrkant 420 2,6 <200 12 390 31

37:56* Pålkem isälvsavlagring punktkälla 560 4,0 <200 8,1 <200 5,1

Medelvärde 498 3,4 134 18 235 16
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> 60

50–60
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20–30

10–20
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Xylener

Summa xylener ng/l
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30–40

20–30

10–20

1–10

< 1

π figur 1–3. Kartorna visar hur mycket organiska kolväten (PAH), bensen, toluen, etylbensen och xylener som påträffades vid screen-
ingen 2006.
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ten. Det visade sig att ett kreosotimpregneringsverk 
ligger i närheten!

Kloroform eller triklormetan var vanligast av de 
klorerade lösningsmedlen och påträffades vid 10 
stationer i halter från 21 ng/l till 160 ng/l med ett 
medelvärde av 39 ng/l. Diklormetan (medelvärde 16 
ng/l) återfanns vid 6 stationer medan trikloreten bara 
fanns vid en station i en halt av 35 ng/l.

Alla substanser i gruppen mättade kolväten förutom 
cyklohexan och n-butylacetat påträffades i prover från 
minst en station. N-heptan och n-oktan är de absolut 
vanligast förekommande inom denna grupp. Halterna 
för dessa ligger på en tämligen jämn nivå från gränsen 
för analyserna till 15 respektive 2,6 ng/l.

En jämförelse av resultaten från 2003 års och 2006 
års undersökningar visar att halterna av bensen, tolu-
en och summa xylener var cirka 150, 7 respektive 15 
gånger högre 2003 än 2006. Skillnaderna är alltför 
stora för att vara rimliga. Våra tvivel på de resultat vi 
fick från det laboratoriet som anlitades vid 2003 års 
screening blev bekräftade. 2006 års screeningresul-
tat ger en ny bild av dessa ämnens koncentrationer i 
sådana grundvatten, som bara påverkats av luftburet 
nedfall. Resultaten från 2006 visar att bensen, toluen 
och xylener förkommer diffust över hela landet i halter 
mellan cirka 1 och 50 ng/l (se tabell 2)

Vi kan också notera att de PAH:er som detekterades 
vid station 17:11 borde ha påträffats även 2003 efter-

som halterna med marginal överstiger angivna gränser 
för analyserna vid 2003 års screening. 

Screeningundersökningen år 2003 gav nyttiga, om 
än dyrköpta, erfarenheter och analysresultat som inte 
kan användas. Screeningen år 2006 har däremot givit 
en hel del nya kunskaper om förekomsten av diffust 
spridda organiska miljögifter i grundvatten.

✒	mats aastrup – programchef, miljömålsarbetet för 
grundvatten. Samordnar SGUs arbete med vattenför-
valtningen, samt arbetar med miljö övervakning av 
grundvatten. 
lotta lewin pihlblad – projektledare, miljö-
övervakningsprogrammen för grundvatten. Hon arbe-
tar också med miljömål och vattenförvaltning.

noter och källhänvisningar
 1. Det nationella delprogrammet för miljöövervakning av grundvatten 

inom Naturvårdsverkets program för Sötvatten. Ingående stationer 
ska inte vara påverkade av lokala föroreningskällor.

 2. Enligt bilaga X (gäller enbart ytvatten) i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG, 

3. Aastrup, M. & Lewin Pihlblad Lotta, 2004: Organiska miljögif
ter i grundvatten i naturliga skogsekosystem. Naturvårdsverkets 
Årsskrift Sötvatten från miljöövervakningen.

4. WHO Europe, 2003: Health Risks of Persistent Organic Pollu
tants from LongRange Transboundary Air Pollution, Joint WHO/
Convention Task Force on the Health Aspects of Air Pollution.

5. På uppdrag av Naturvårdsverket.

 6. Avtalet slöts mellan IVL och SGU efter en upphandling.

TMB (trimetylbensen) och styren

Summa trimetylbensener ng/l

25–50

10–25

5–10

2–5
Siffra till vänster om 
punkt anger
styrenvärde 
om > 2 ng/l

4,1

2,9

2,5

2,6

2,9

Mättade kolväten 
(hexan    dekan)

Summa mättade kolväten ng/l

> 50

25–50

10–25

5–10

< 5

40

23

30

21

32

35

26

96

160 40

53

60

22

21

Klorerade kolväten 
Diklormetan
Kloroform
Trikloreten ( ng/l)

Halter under detektionsgräns 
ej angivna i kartan

π figur 4–6. Kartorna visar hur mycket trimetylbensen och styren, mättade kolväten (hexan–dekan) och klorerade kolväten som 
påträffades vid screeningen 2006. 
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Grundvattnet skyddas

Grundvatten är en värdefull naturresurs som behöver skyddas mot 

föroreningar och annan försämring, bland annat för att man inte ska 

behöva använda onödigt mycket kemikalier för att göra vattnet drick-

bart. Även grundvatten som kan komma att utnyttjas som dricksvatten 

i framtiden ska skyddas. För att säkerställa grundvattnets kvalitet har 

EU antagit ett särskilt grundvattendirektiv1. Det behandlar såväl miljö-

kvalitetsnormer som åtgärder för att klara dem i grundvatten.

✒	 Lotta 
 Lewin Pihlblad

Syftet med grundvattendirektivet är att förhindra 
eller förebygga att föroreningar tillförs grund-
vatten, så att det kan användas för dricksvatten-

försörjningen och inte skadar hälsa, djur eller växter. 
Det övergripande målet enligt EU:s ramdirektiv för 
vatten är att alla grundvattenförekomster ska uppnå 
god kemisk grundvattenstatus senast år 2015. Bindan-
de miljökvalitetsnormer ska fastställas för grundvatten 
som riskerar att inte nå god kemisk status. Tillräckliga 
åtgärder måste sättas in för att kvalitetskraven enligt 
normerna ska uppfyllas. Statusbedömningen bygger 
bl.a. på koncentrationer av förorenande ämnen i 
förhållande till de miljökvalitetsnormer som har fast-
ställts för grundvattenförekomsten. 

Uppgifter som krävs
Förutom de två EU-gemensamma miljökvalitetsnor-

Lögdeälven, Mo, Ångermanland.

fAKTA Grundvattendirektivet
Grundvattendirektivet är en utveckling av artikel 17 i ram-
direktivet för vatten2. Direktivet anger:
•	 Hur tröskelvärden ska sättas
•	 Hur statusbedömning ska göras
•	 Hur betydande uppåtgående trender ska identifieras 
•	 Hur man ska fastställa nivån vid vilken man ska vända 

dessa trender
•	 Vilka åtgärder som ska sättas in för att hindra eller 

begränsa tillförsel av förorenande ämnen
•	 När undantag från dessa åtgärder får göras. 

Förutsättningen för direktivets genomförande är en väl 
utbyggd övervakning. Direktivet avser enbart föroreningar 
som människan på olika sätt orsakar. De övervakningspro-
gram som upprättas ska hålla sådan kvalitet att tillförlitliga 
bedömningar av grundvattnets kvalitet kan göras. 
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merna för nitrat och bekämpningsmedel som direk-
tivet anger, ska medlemsstaterna fastställa egna s.k. 
tröskelvärden för andra förorenande ämnen som 
kan innebära att god kemisk grundvattenstatus inte 
kommer att nås. Tröskelvärde är en miljökvalitets-
norm som fastställs av medlemsstaterna själva och 
kan sättas antingen på nationell nivå, per avrinnings-
distrikt, för en grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster (se fakta). 

Här i Sverige är det vattenmyndigheten som ansva-
rar för att fastställa kvalitetskrav för vattenmiljön3. 

Allt ska finnas med
Kriterierna för bedömningen av god status utgörs av 
de för EU gemensamma miljökvalitetsnormerna (för 
nitrat och växtbekämpningsmedel) i grundvatten 
samt tröskelvärderna. Tröskelvärden ska fastställas 
för alla förorenande ämnen och föroreningsindikato-
rer, som är anledning till att grundvattenförekomsten 
riskerar att inte nå målen. I arbetet med kartläggning 
och analys ska uppgifter om alla förorenande verk-
samheter och ämnen som kan påverka grundvattnet 
finnas med.

Striktare värden för nitrat  
och bekämpningsmedel
Grundvattendirektivet ska även tillämpas inom de 
känsliga zoner inom vilka nitratdirektivets4 åtgärds-
program genomförs. Striktare tröskelvärden än 
de EU-gemensamma kan fastställas för nitrat och 

bekämpningsmedel. Detta gäller framför allt om det 
utflödande grundvattnet påtagligt försämrar livsmil-
jön för växter och djur på och i marken, samt i ytvat-
tenförekomster så att den ekologiska statusen blir 
sämre. 

Att bedöma kemisk grundvattenstatus
Grundvattendirektivet anger hur statusbedömningen 
ska gå till för en förekomst eller en grupp av förekom-
ster. Statusbedömningen säger att god kemisk grund-
vattenstatus föreligger om:

fAKTA Tröskelvärde för en förorening
När man sätter ett tröskelvärde för en förorening bör man ta 
hänsyn till följande faktorer:
•	 Vilken betydelse har grundvattnet för växters och djurs 

livsmiljö i omgivande mark och vatten?
•	 Hur påverkar föroreningen möjligheten att använda 

grundvattnet? 
•	 Hur är grundvattenmagasinets hydrogeologiska egen-

skaper och vattenbalans?
•	 Vilket ursprung har de förorenande ämnena? (Förekom-

mer ämnet naturligt – bakgrundshalter?), Vad har det 
för giftighet, spridningsbenägenhet, nedbrytbarhet och 
bioackumulering?

•	 Vilka effekter har olika nivåer på tröskelvärden i förhål-
lande till miljövinsten visavi materiella och ekonomiska 
värden?

I förvaltningsplanen ska vattenmyndigheten ange den infor-
mation som tröskelvärdena grundas på inklusive förhållan-
det mellan tröskelvärdena och naturliga halter. 
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•	 övervakningsresultaten visar att inträngning av 
saltvatten inte finns eller att anslutande akvatiska 
ekosystem inte påverkas på ett betydande sätt,

•	 de värden för normer och tröskelvärden inte 
överskrids vid någon övervakningspunkt i grund-
vattenförekomsten eller grupp av grundvattenföre-
komster

•	 värdet för en norm eller tröskelvärde överskrids 
vid en eller flera övervakningspunkter om koncen-
trationerna av ett överskridande ämne inte utgör 
en betydande miljörisk 

Övervakningsnäten bör vara utformade så att det 
går att avgöra hur stor del av grundvattenförekom-
sten som eventuellt är drabbad av föroreningar. En 
sådan utformning bör stödjas av en hydrogeologisk 
undersökning som ger förståelse för hur grundvattnet 
uppträder i förekomsten. Förståelsen får större bety-
delse ju glesare övervakningsnätet är. 

Betydande och fortsatt ökande trender
Artikel 5 i grundvattendirektivet betonar och ställer 
krav på utformningen av övervakningsnätet för att få 
ett bra bedömningsunderlag. Det krävs också ingåen-
de kunskaper om grundvattenförekomsten. Artikeln 
behandlar såväl övervakningsfrekvens och identifie-
ring av trender som utgångspunkter för när åtgärder 
ska sättas in för att vända ökande trender i förore-
ningskoncentrationer. Utgångspunkten för att vända 
en trend sätts som en koncentration som motsvarar 
en viss procent av parametervärdet5 av miljökvalitets-
normer, oftast 75%. Men åtgärder kan sättas in både 
tidigare och senare beroende på vad som är kost-
nadseffektivt, hur snabb ökningen är, grundvatten-
förekomstens hydrogeologiska förutsättningar, hur 
representativa övervakningsstationerna är och föro-
reningens natur.

Åtgärder
De åtgärder som beskrivs i grundvattendirektivet är 
lagstiftning, administrativa styrmedel och överens-
kommelser. Åtgärder som krävs för att förhindra och 
begränsa tillförsel av förorenande ämnen finns redan 
reglerade genom bestämmelserna i 5 kap. 3–4 §§ samt 
9 kap. miljöbalken. Dessa bestämmelser behandlar 

uppfyllande av miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram 
samt miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Den största bristen i Sverige är övervakningsdata. 
Vår nationella övervakning av grundvatten räcker 
inte till för kraven på underlagsdata som finns inom 
vattenförvaltningen. Dessutom är den regionala över-
vakningen än så länge är relativt outvecklad.

Grundvattendirektivet i Sverige
Ett par av artiklarna i Grundvattendirektivet kan ses 
som instruktioner för när åtgärdsprogram ska sättas 
in för att inte riskera att miljökvalitetsnormer eller 
tröskelvärden överskrids och hur man utför statusbe-
dömning. För att kunna följa dessa i vissa delar detal-
jerade instruktioner så krävs ett omfattande underlag. 
Bland annat behöver följande utvecklas:
•	 övervakningen måste utvecklas, 
•	 klarare bestämmelser i miljöbalken som kan 

tillämpas för att etablera operativ övervakning, 
•	 databas för påverkande verksamheter och förete-

elser som också ger information om vilka förore-
ningar ämnen som genereras liksom information 
om ämnenas egenskaper avseende toxikologi, 
spridningsbenägenhet, persistens och bioackumu-
lerbarhet.

✒	författarpresentation på sid 21.

noter och källhänvisningar
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 

december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och 
försämring

 2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 
oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgär-
der på vattenpolitikens område

3. Enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön

4. Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd 
mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

 5. Det värde på koncentrationen av ett förorenande ämne som fast-
ställts som miljökvalitetsnorm (tröskelvärde).
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De utvalda omdrevsstationerna bestod fram-
för allt av källor som fanns registrerade i 
SGU:s arkiv. Flera av dessa inventerade vi 

redan 2006, så att vi var säkra på att de låg bra till, 
om de var påverkade, vilka flöden som fanns och hur 
lätta de var att provta. Vid inventeringen togs prover 
för kemisk analys för att vi skulle kunna avgöra om 
källans vatten var något sånär representativt för den 
geografiska regionen och grundvattenmiljön. 

Av de 78 omdrevsstationer som behövdes för 2007 
års provtagningar, användes i första hand stationer 
som tidigare har ingått i miljöövervakningen, men som 
inte valts ut bland de 80 tidsseriestationerna. Därefter 
fyllde vi upp med inventerade källor. Som sista alter-
nativ valde vi ut allmänna vattentäkter för att kunna 
få ihop rätt antal stationer. Några av de källor som 
vi valt ut visade sig ändå inte vara lämpliga. De fick 
bytas ut under provtagningens gång. Det var inte alltid 
möjligt och därför fattas några stationer som repre-
senterar en viss region och grundvattenmiljö. 

Gamla undersökningsnätet gav sämre bild
För en del geografiska regioner och grundvattenmiljöer 
gav det gamla nätet en mycket dålig överensstämmelse 
med den kemi som anges i bedömningsgrunder för 
grundvatten. Förhoppningen var att ett utökat antal 
stationer per region skulle ge en mer representativ bild. 
Hur pass representativa stationerna är kan prövas 
genom att vi jämför värdena från våra mätningar 
med de värden som finns i bedömningsgrunderna för 
grundvatten. Det är lämpligt att jämföra t.ex. alkalini-
tet och sulfat som är starkt beroende av berggrundens 
och jordarnas sammansättning. Vad blev resultatet?

I stort sett en bättre bild
I stort sett gav våra värden en mer representativ bild 
än tidigare. För alkalinitet blev det påtagligt bättre i 
6 av de 9 geografiska regionerna, medan den faktiskt 
blev något sämre inom de 3 resterande regionerna. 
Exempel på klara förbättringar finns inom regionerna 
A och C (se figur 1). När det gäller sulfat blev fördel-

Omdrevsstationer  
i grundvattenprogrammet

Den nationella övervakningen av grundvatten har förändrats och anpas-

sats till krav från EU, men också för att kunna ge bättre bakgrundsvär-

den för olika typer av grundvatten. Det nya övervakningsprogrammet för 

grundvatten startade 2007. Omdrevsstationer provtas vart sjätte år. Nya 

stationer varje år under en sexårscykel gör att vi får en bättre geografisk 

täckning. Går det att utläsa något ur resultatet från 2007 års omdrevs-

stationer, eller måste vi vänta en hel sexårscykel?

✒	 Lotta 
 Lewin Pihlblad
 Mats Aastrup
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ningen av halterna mer lik bedömningsgrundernas 
fördelning i fyra regioner, medan de var mindre lika i 
två andra regioner. 

På det stora hela är vi nöjda med att det nationella 
miljöövervakningsprogrammet redan är på väg att bli 
bättre som referenser till kontrollerande och operativ 
övervakning, med tanke på att det återstår 5 omdrevs-
omgångar inom cykeln. 

Om vi jämför halterna av an- och katjoner som 
är beroende av de naturliga geologiska och geoke-
miska förhållandena ser vi att de stämmer väl med 
indelningen i olika geologiska regioner. De områden 
som har kalkhaltig sedimentär bergrund har kraftigt 

förhöjda medelhalter av alkalinitet. Det gäller regio-
nerna A, D och i någon mån H. I region F är jordarna 
kraftigt kalkhaltiga. Urbergsregionerna under högsta 
kustlinjen (HK) C, E och G har lägre alkalinitet och 
allra lägst har urbergregionerna B och I som ligger 
över högsta kustlinjen (figur 2). 

Ny information om tungmetaller
Omdrevsstationerna har också givit oss ny infor-
mation om tungmetaller, framförallt kvicksilver och 
en del klorerade lösningsmedel som diklormetan, 
triklormetan,1,2-dikloretan, tri- och tetrakloreten. 
När det gäller metaller är det svårt att se några möns-

√ figur 1. Figuren visar haltfördel-
ningen av alkalinitet i grundvatten 
i isälvsavlagringar i Sydsveriges 
sedimentära bergrundsområde och 
väst- och sydostkustregionerna. De 
tre fördelningarna är en jämförelse 
mellan tre olika uppsättningar av data, 
bedömningsgrunderna (bdg), före-
gående miljöövervakning (MÖ) och 
2007 års omdrevsstationer (Omd). För 
regionerna A och C har anpassningen 
till bedömningsgrundernas haltfördel-
ning blivit bättre.

π figur 4. Det är första året som några organiska miljögifter ingår i det ordinarie miljöövervakningsprogrammet. Vi har valt att analyse-
ra klorerade lösningsmedel, till följd av grundvattendirektivet. Di- och triklormetan är de som oftast påträffades. Trikloreten förekommer 
i onormalt höga halter i region A och kan bero på närliggande utsläpp.

√ figur 3. Det nya övervakningsprogrammet har 
utökat kvicksilverprovtagningen väsentligt från 
10 stationer i morän till totalt 88 stationer, varav 
78 är omdrevsstationer. Det betyder också att 
nya grundvattenmiljöer provtas. Resultatet visar 
att halterna i isälvsgrundvatten generellt ligger 
lägre än i morängrundvatten. De höga medelhal-
terna i region H kan bero på alunskiffer i berg-
grunden, men är inte klarlagt.

√ figur 2. Medelhalterna av alkalinitet 
och sulfat återspeglar mycket väl de 
olika regionernas naturgivna geologiska 
och geokemiska förutsättningar.
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fAKTA Miljöövervakning av grundvatten
Den nationella övervakningen av grundvatten ingår i Sötvat-
tenprogrammet. Grundvattenövervakningen är indelad i 
två delprogram ”Grundvatten Trendstationer” och ”Grund-
vatten Omdrevsstationer”. De 80 trendstationerna provtas 
2 eller 4 gånger per år beroende på grundvattenmiljö och 
varje år provtas 78 omdrevsstationer. Under hela sexårscy-
keln provtas 548 stationer, varav 468 är omdrevsstationer. 
Många trendstationer har långa grundvattenkemiska tids-
serier, en del spänner över en fyrtioårsperiod. 

Fler stationer söderöver
Den geografiska fördelningen av stationerna är en s.k. viktad 
ytproportionell fördelning på bedömningsgrundernas olika 
regioner med hänsyn till mängden nedfall av förorenande 
ämnen. Detta innebär att det blir fler stationer per ytenhet ju 
längre söderut i landet man kommer. Grundvattenmiljöerna 
isälvsavlagringar, som är viktigast ur vattenresurssynvinkel 
och morän/svallsediment, som är betydelsefulla från ekolo-
gisk synpunkt övervakas av dubbelt så många stationer 
som övriga grundvattenmiljöer inom respektive region1.

Bättre bild av grundvattnet
Det nya övervakningsprogrammet ska ge en mer represen-
tativ och bättre bild av grundvattnets kemiska sammansätt-
ning och tillstånd i Sverige i ett sexårsperspektiv. Program-
met bidrar med bakgrundsvärden till, men ingår även som 
en del av den kontrollerande övervakningen enligt EG:s 
ramdirektiv för vatten2. 

Uppföljning av miljökvalitetsmål
Programmet bidrar med underlag till miljökvalitetsmålet: 
Ingen försurning. För övrig uppföljning av miljökvalitetsmå-
let för grundvatten3 krävs även effektrelaterad övervakning 
av grundvatten, från t.ex. olika typer av markanvändning 
eller verksamheter. 

Urval av stationer
Urvalet av omdrevsstationer för 2007 gjordes mot bakgrund 
av ramdirektivet för vattens krav på genomförande av 
kontrollerande övervakning med start år 2007. De första 78 
omdrevsstationerna fick därför representera stora grund-
vattenförekomster i isälvsavlagringar och några i sedimen-
tär berggrund.

ter som kan förklaras utan vidare analys. Figur 3 visar 
att medelhalterna av kvicksilver per region är lägre än 
vad vi tidigare konstaterat i ytligt morängrundvatten. 
Triklormetan och diklormetan är de organiska ämnen 
som vi hittar oftast i relativt höga halter. De syntetis-
ka ämnen, som direktivet mot skydd av grundvatten4 

anger som sådana som medlemsstaterna bör sätta 
tröskelvärden för. Tri- och tetrakloreten, hittar man 
mer sällan och de förekommer i betydligt lägre halter. 
I A-området har dock flera stationer betydligt högre 
halter av trikloreten än landet i övrigt (figur 4).

✒	författarpresentation på sid 21.

noter och källhänvisningar
1. Geografiska regioner och grundvattenmiljöer enligt bedömnings-

grunder för grundvatten (NV Rapport 4915)

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 
oktober 2003 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder 
på vattenpolitikens område 

3. Miljökvalitetsmål 9, Grundvatten av god kvalitet

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 
december 2006 om skydd för grundvatten mot förorening och 
försämring
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Nytt program för  
övervakning av sjöar

Under 2007 startades ett nytt miljöövervakningsprogram för yttäck-

ande övervakning av sjöar. Tidigare har Sveriges sjöar undersökts i 

projektform medstora rikstäckande provtagningar ungefär vart femte 

år. Från och med nu sker provtagning i stället varje år i form av s.k. 

omdrev med sex års intervall. 

✒	 Jens fölster

Det nya programmet innebär att bara en del av 
sjöarna som ingår i programmet provtas varje 
år, året därpå provtas andra sjöar osv. Efter 

sex år, när alla sjöar provtagits får man en beskriv-
ning av vattenkemin i Sveriges sjöar som inte är bero-
ende av vädersituationen ett visst år, vilket var fallet i 
de stora sjöundersökningarna vart femte år. Det nya 
upplägget gör det enklare att hålla en hög kvalitet på 
provtagning och analys samtidigt som det blir lättare 
att administrera. Nackdelen är att provtagningskost-
naderna blir något högre eftersom transportsträckan 
mellan sjöarna blir längre när bara en sjättedel av 
sjöarna provtas varje år.

Så valdes sjöarna ut
Sjöarna valdes ut slumpvis bland de cirka 96 000 sjöar 
större än en hektar som finns i SMHI:s sjöregister2. 
Eftersom de flesta sjöarna är mycket små – 90% är 
mindre än 1 km2 – delade vi in dem i storleksklasser 

före urvalet. Vi tog med en större andel av de stora 
sjöarna jämfört med de mindre sjöarna, även om det 
fortfarande blev fler små än stora sjöar (tabell 1). 

För att få en jämn fördelning över Sverige dela-
des landet in i rutor om 150x150 km och en lika 
stor andel av sjöarna provtogs i varje sådan ruta (så 
kallade EMEP-rutor). Andelen var dock större i Södra 
Sverige där miljöpåverkan är störst, jämfört med 
Norra Sverige. 

fysikaliska och kemiska analyser 
Analyserna omfattar ett brett urval av fysikaliska och 
kemiska parametrar (tabell 2). Resultaten ska främst 
användas för att bedöma försurning, övergödning och 
metallpåverkan, men även kunna upptäcka föränd-
ringar av vattenkvaliten orsakade av klimatföränd-
ring och andra orsaker.
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hur många prover behövs?
För att beräkna hur många prover som behövs i en 
undersökning är det vanligt att använda en analys 
av statistisk styrka. Med kännedom om variationen i 
det som ska undersökas kan man beräkna hur många 
prover som behövs för att statistiskt säkerställa en 
förändring i medelvärdet mellan två undersökningar. 
Det är dock sällan som man är intresserad av föränd-
ringen av medelvärdet av t.ex. totalfosfor i alla Sveri-
ges sjöar. Det är istället tillståndet i de kanske 10 % 
mest näringsrika sjöarna som är av intresse. I uppfölj-
ningen av Miljömålet Ingen övergödning kan det t.ex. 
vara intressant att med en viss säkerhet veta hur stor 
andel av Sverigs sjöar som betraktas som näringsrika, 
dvs. att de har en halt totalfosfor som är över 25 µg/l. 
Osäkerheten kan då istället beräknas med en så kallad 
Monte Carlo simulering.

Osäkerheten beräknad på detta sätt blev +/- 1,8 % 
(95 % konfidensintervall) för omdrevet 2007. Genom 

att upprepa Monte Carlo-simuleringen men istället 
slumpa ut dubbelt och tredubbelt så många sjöar varje 
gång får man en uppskattning av hur stor osäkerhe-
ten kommer vara när resultaten kan kompletteras 
med nästa och nästnästa års omdrev. Efter fyra års 
omdrev då bedömningen baserar sig på 3216 sjöar 
har osäkerheten sjunkit till +/- 1% vilket kan betrak-
tas som en rimlig nivå (Figur 1). För bedömningar 
på regional nivå kommer det att krävas fler sjöar för 
samma noggrannhet och ytterligare två års omdrev 
kommer vara nödvändiga.

Vattenkvaliten förändras i tid och rum
I det första omdrevet 2007 ingick 445 sjöar som prov-
tagits i alla Riksinventeringar sedan 1990. Genom att 
jämföra dessa får man en bild av hur vattenkvaliten 
förändrats i olika delar av landet. En viktig kvalitets-
faktor är halten naturligt organiskt kol (TOC, Total 
Organic Carbon). Variationen av organiskt kol styrs 

TABELL 1. förDELNING AV ProVTAGNA SJöAr efter storlek i 
omdrevsprogrammet

Storleksklass Sjöareal km2 fördelning 
i omdrevs-

programmet

Andel av 
sjöregistret 
som provtas

A >100 87%

B 10 –100 1 43%

C 1–10 5 22%

D 1–0,1 10 8%

E 0,01– 0,1 15 3%

TABELL 2. VArIABLEr som ska bestämmas i varje vattenprov. 

Temperatur NH4 Cu

pH NO2-NO3 Zn

Konduktivitet Total N Cd

Ca Total P Pb

Mg PO4 Cr

Na Si Ni

K TOC Co

SO4 Abs420nm/5cm As

Cl Al V

F Fe

Alkalinitet Mn

fAKTA Monte carlo-simulering av omdrevssjöarna
Enligt omdrevet 2007 var 6,2 % av Sveriges sjöar större än 
1 hektar näringsrika. För att få en uppskattning av osäker-
heten i resultatet kan man skapa flera nya dataset från 2007 
års inventering. Detta gör man med en så kallad Monte Carlo-
simulering genom slumpning med återläggning. För varje ruta 
om 150 x 150 km och storleksklass valdes lika många sjöar 
slumpvis ut som ingick i omdrevet för den klassen. Efter att 
en sjö tagits ut genom slumpning lades den tillbaka så att den 
kunde väljas igen. Sjöar slumpades i alla rutor och storleks-
klasser tills man fått ett nytt stickprov med 804 sjöar På det 
sättet skapades ett nytt ”Omdrev 2007” som gav en uppskatt-
ning av andelen näringsrika sjöar som avvek något från det 
ursprungliga resultatet. Genom att upprepa detta förfarande 
1000 gånger fick man flera uppskattningar av andel närings-
rika sjöar i Sverige. För dessa 1000 uppskattningar kunde en 
standardavvikelse beräknas som ett mått på osäkerheten i 
skattningen av andelen näringsrika sjöar. 

π figur 1. Osäkerheten i uppskattningen av andelen 
näringsrika sjöar i Sverige med ökande antal omdrev 
om 804 sjöar i bedömningsunderlaget. Som näringsrika 
betraktas sjöar med mer än 25µg/l totalfosfor. Preliminära 
data.
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både av klimatets långsiktiga, cykliska variation, av 
förändringen av deposition och enskilda väderhän-
delser.

Genom att dela upp sjöarna efter regioner kan man 
visa hur sjöarna i olika regioner förändras i förhållan-
de till varandra och tiden (Figur 2). Den genomsnitt-
liga halten naturligt organiskt kol i Norrland följer en 
naturlig cyklisk variation. I landets södra delar däre-

mot är förändringarna dramatiska. Det beror troligen 
på den kraftigt minskande svaveldepositionen3. Skill-
naderna i förändringar i svaveldeposition syns ännu 
tydligare i buffertkapaciteten här mätt som ANC4. I 
Norrland ligger buffertkapaciteten stilla, medan den 
omfattande återhämtningen från försurningen visar 
sig tydligt i södra Sverige. Översvämningarna 2000, 
visar sig främst i sydvästra Sverige, där det mer lång-
siktiga mönstret bryts av ovanligt höga halter orga-
niskt material och låg buffertförmåga. 

Tack vare det nya upplägget av nationella sjöinven-
teringar kommer beskrivningen av Sveriges sjöar inte 
bero av sådana enskilda händelser som översväm-
ningen 2000.

Klimatförändringarna syns i sjöarna
Det är en stor utmaning för miljöövervakningen 
kunna följa och förutsäga hur klimatförändringen 
kommer påverka vattenkvaliten i Sverige. Enligt 
modellerade beräkningar kommer t.ex. vattenflödet 
att fördela sig annorlunda med en fortsatt klimat-
förändring. De visar på ett minskat flöde i sydöstra 
Sverige och ökat flöde i resten av landet5. Eftersom 
vattenkvaliten påverkas av vattenflödet kan vi alltså 
förvänta oss olika förändringar av sjöarna beroende 

fAKTA omdrevsprogrammet
Omdrevsprogrammet för sjöar omfattar 4824 varav cirka 
804 sjöar provtas varje år. Efter sex år återkommer man till 
samma sjöar. En provtagningscykel på sex år valdes för att 
passa arbetet inom Vattenförvaltningsförordningen. Syftet 
med programmet är att ge en yttäckande och representativ 
bild av miljötillståndet i svenska sjöar. 

Resultaten kommer till användning inom flera områden:
• uppföljning av de nationella miljömålen
• underlag till kontrollerande övervakning enligt vatten-

vårdsförvaltningen
• internationell rapportering
• underlag för vidareutveckling av bedömningsgrunderna 
• officiell statistik 
• ge en årlig bild av miljötillståndet i Sverige. 

Det är en stor utmaning för 
miljöövervakningen kunna följa 
och förutsäga hur klimatföränd-
ringen kommer påverka vatten-
kvaliten i Sverige.
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på var i landet de ligger. Redan nu visar ny forskning 
att den senaste tidens ökande temperaturer lett till 
större förändringar i sjökemin i södra Sverige jämfört 
med i norra Sverige på grund av tidigare islossning6. 

Andra orsaker till ett förändrat mönster av vatten-
kvaliten är att återhämtningen från försurningen leder 
till störst förändringar där depositionen varit högst. 
Ett exempel på det är förändringen av ANC och TOC 
i exemplet ovan.

Med det nya programmet med omdrev i sjöar kan 
vi följa hur tillståndet i alla Sveriges sjöar förändras 
med tiden, antingen på grund av naturlig variation 
eller påverkan av människan. Programmet komplet-
terar därför programmet med Trendstationer i sjöar 
som omfattar mätningar flera gånger per år i drygt 
100 utvalda sjöar. Medan trendprogrammet kan ligga 
till grund för att hitta orsakssamband mellan påver-
kan och vattenkvalitet, så visar Omdrevsprogrammet 
hur alla Sveriges sjöar mår.

✒	 jens fölster är forskare på institutionen för 
Vatten och Miljö på SLU och ansvarig utförare av 
Omdrevsprogrammet.

noter och källhänvisningar
1. Wilander, A. och J. Fölster (2007). Sjöinventeringen 2005 – En 

synoptisk vattenkemisk undersökning av Sveriges sjöar. Inst. för 
Miljöanalys, SLU. Rapport 2007:16."

2. Grandin, U. (2007). Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den 
sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar. 
Rapport 2007:10. Institutionen för Miljöanalys, SLU.

3. Erlandsson, M., Buffam, I., Fölster, J., Laudon, H., Temnerud, J., 
Weyhenmeyer, G. and Bishop, K. 2007. ”35 years of synchrony in 
the organic matter concentrations of Swedish rivers explained by 
variation in flow and sulphate.” Global Change Biology, In Press.

4. ANC (Acid Neutralising Capacity) = Ca + Mg + Na + K – SO4 – Cl 
– NO3

5. Andreasson J, Bergstrom S, Carlsson B, Graham LP och Lindström 
G. (2004):. Hydrological change – climate change impact simula
tions for Sweden. Ambio. (4-5) : 228-34. 

6. Weyhenmeyer, G., 2008. Lake ecosystems become increasingly 
dissimilar in a warmer climate. Global Change Biology. (In review).
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Den kartläggning av vattenstatus som genom-
förts är ett moment i den sex-åriga vattenför-
valtningscykeln. I arbetet ingår bland annat 

att dela in vattenförekomster med kategori, typ och 
statusklassificering. För ytvatten används fem status-
klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig 
vattenstatus. För grundvattenförekomsterna används 
två statusklasser: god status eller uppnår ej god status. 
Målet är att nå god vattenstatus 2015. Klassificering-
arna har skett genom att ett stort antal kvalitetsfak-
torer har bedömts för vattenförekomsten. Några 
exempel på kvalitetsfaktorer för ytvatten är botten-
fauna, makrofyter, påväxtalger, växtplankton och fisk. 
Grundvattnet har bedömts med stöd av nitrat, sulfat, 
klorid och bekämpningsmedel. Där data saknats har 
en expertbedömning gjorts baserat på erfarenhet och 
kunskap om vatten. Denna klassificering är preliminär 
och kommer att förbättras under 2008. 

I Norra Östersjöns vattendistrikt har vi drygt tusen 
ytvattenförekomster och cirka 500 grundvattenföre-
komster. Resultaten som presenteras i kartorna visar 

hur statusklassificeringen såg ut i april 2008. Vill man 
följa de kompletteringar och revideringar som görs, så 
finns informationen i den nationella databasen VISS1. 
Alla kartläggningsresultat i Norra Östersjöns vatten-
distrikt finns även samlade i rapporten ”Preliminär 
kartläggning och analys i Norra Östersjöns vattendi-
strikt”2. 

Status och riskbedömning  
i sjöar och vattendrag
Omkring 78 procent av distriktets dryga tusen ytvat-
tenförekomster bedömdes ha måttlig ekologisk status 
eller sämre. Det som främst orsakar problemen är 
stor närsaltsbelastning från hushåll och jordbruk, surt 
nedfall i svagt buffrade sjösystem, sänkta sjösystem 
och kanaliserade och reglerade avrinningsområden.

Övergödning i tätbebodda områden
Problemen med övergödning av ytvatten förekommer 
framför allt inom tätbefolkade och jordbruksdomine-
rade områden. Punktutsläppen kommer i första hand 

Norra Östersjödistriktet har nu för första gången en samlad bild av 

vattenstatusen. Kartläggningsarbetet som pågått intensivt under 

2007 har utförts av länsstyrelserna – och det är tack vare deras 

arbete som vi nu kan visa en helhetsbild av miljösituationen.

✒	 Jennie Tjernell

Status klar i  
Norra Östersjöns  
vattendistrikt

Båtfors.
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från hushåll, kommunala avloppsreningsverk och 
enskilda avlopp medan den diffusa tillförseln huvud-
sakligen härstammar från jordbrukssektorn. Mälaren, 
som är väsentlig för dricksvattenförsörjningen i stora 
delar av distriktet uppnår ej god status och löper en 
långsiktig risk att övergödas ännu mer. En stor andel 
av distriktets kustområden har måttlig status och 
tillförseln av näringsämnen och andra ämnen från 
land försämrar vattenstatusen i framför allt vikarna. 
Inverkan från Östersjön bidrar också till den måttliga 
vattenstatusen i kustvattnet.

Fysisk påverkan ett problem
Ingrepp i vattenmiljön som sjösänkning, dämning, 
utdikning och muddring är ett annat stort problem. 
Dessa ingrepp har medfört allvarliga konsekvenser 
för den ekologiska statusen i vattnen och förändrat 
tillståndet i sjöar, vattendrag och hav. Exempelvis så 
har vandringsvägarna för ål och öring i många fall 
blockerats. Fysiska störningar utgör i många fall det 
största hindret för att uppnå god ekologisk status i 
våra vatten.

Försurning
Försurning är framför allt ett problem i skogsbygder 
och i högre liggande områden med magra moränmar-
ker och tunt jordtäcke. Mest påtagligt är det i Berg-
slagsområdet och i delar av Södermanland.

Slutsats
Distriktet har stor befolkning inom ett relativt litet 
område med känsliga vattensystem. Detta gör att 
cirka 84 procent av distriktets vattenförekomster har 
bedömts vara i risk att ej uppnå god status 2015.

Status och riskbedömning för grundvatten
I april 2008 hade drygt trehundra av distriktets grund-
vattenförekomster statusklassificerats. Utav dessa 
uppnår cirka åtta procent ej god status. De problem 
som uppmärksammats i statusklassificeringen är 
saltvatteninträngning i kustbandet och i de områ-
den som täcktes av havsvatten efter istiden. I ett stort 
antal vattenförekomster har växtbekämpningsmedel 
påträffats och i vissa fall har gränsvärdena överskri-
dits. Sulfat utgör inte något problem i distriktet och 
nitrat förekommer endast som förhöjda halter i ensta-
ka fall. 

Slutsats
Distriktets grundvattenförekomster ligger i stor 
utsträckning i direkt anslutning till åkermark eller 
annan intensiv markanvändning och de är ofta tagna 
i anspråk för bebyggelse, industrier och kommunika-
tion. Elva procent av distriktets bedömda grundvatten-
förekomster riskerar att ej uppnå god status 2015.

fortsatt arbete 2008
Vi ser nu fram emot 2008 som är ett år med fokus på 
att ta fram de första förslagen till åtgärdsprogram och 
förvaltningsplan.

✒	 jennie tjernell är GIS- och Vattensamordare, 
Vattenmyndigheten, Norra Östersjöns vatten distrikt.

Läs mer om hur statusklassningen gick till ®

noter och källhänvisningar
1.  www.viss.lst.se

2. Se www.vattenmyndigheterna.se under Norra Östersjön/rapporter.

STATUS SJöAr, VATTENDrAG och KUSTVATTEN 
I NorrA öSTErSJöNS 
VATTENDISTrIKT

STATUS GrUNDVATTEN  
I NorrA öSTErSJöNS 
VATTENDISTrIKT

π figur 1. En stor andel av distriktets 
ytvatten  bedöms ha måttlig ekologisk status 
eller sämre. Det som främst orsakar proble-
men är övergödning, fysisk påverkan och 
försuning.

π figur 2. Grundvattnet har bedömts med 
stöd av nitrat, sulfat, klorid och bekämp-
ningsmedel. De problem som främst 
uppmärksammats i distriktet är halter av 
klorid och bekämpningsmedel.

Ekologisk status
Hög

God

Måttlig 

Otillfredställande

Dålig

Kemisk status
God

Uppnår ej god
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status klar i  norra östersjöns vattendistrikt

hur har statusklassificeringen  
för ytvatten genomförts?
Statusklassificeringen för de olika yt- och grundvatten-
förekomsterna har genomförts av länsstyrelserna. 
Bedömningarna i distriktet har, precis som på många 
andra håll, fått genomföras med ett ganska bristfälligt 
underlag.

 – Under arbetets gång upptäckte vi dock att vi 
faktiskt kunde gräva fram mera data än vi förväntat 
oss, säger Gunilla Lindgren vid Länsstyrelsen i Uppsa-
la län. När sammanställningen av biologiska data, 
vattenkemiska data och hydromorfologisk påverkan 
legat klar har statusklassningen i de flesta fall varit 
given. Trots detta har expertbedömningen varit väldigt 
viktig i många fall, eftersom man oftast saknar data 
från alla biologiska kvalitetsfaktorer. 

– När man gör en expertbedömning bedömer man 
tillförlitligheten i de data man använt – hur gamla de 
är, om påverkan kan ha förändrats efter provtagning-
en och om data samlats in och bearbetats på rätt sätt. 
Man bedömer om provet är representativt för vatten-
förekomsten och om andra faktorer än vattenkvalitet/
påverkanstryck kan ha påverkat resultatet.

 – Om vi inte haft biologiska data att tillgå har vi 
tittat på vattenkemiska data och hydromorfologisk 
påverkan, jämfört med liknande påverkan i vatten 
med biologiska data och gjort en expertbedömning av 
ekologisk status helt utifrån påverkanstrycket. Dessa 
bedömningar känns förstås en aning osäkrare efter-
som biologiska data saknas men är ändå något att 
utgå ifrån. Under 2008 kommer ytterligare komplett-
eringar av data att göras och då prioriteras påverkade 
vatten som helt saknar data eller saknar biologiska 
data. 

hur fungerar de nya  
bedömningsgrunderna för ytvatten?
– Bedömningsgrunderna har fungerat bra, anser 
Gunilla. Under arbetets gång har de bedömningsgrun-
der som tagits fram för ändamålet verkligen blivit 
hårdtestade. De har i vissa fall också modifierats och 
utvecklats under arbetets gång. Det är klart att bedöm-
ningsgrunderna ibland inte ger hela sanningen, men 
tillsammans med påverkansbedömning och expertbe-
dömning tror vi nog ändå att vi kunnat göra riktiga 
bedömningar i de vatten där vi använt bedömnings-
grunderna. Det som egentligen saknas nu är verktyg 
för att mäta förbättringar efter genomförda åtgärder 
och en metod att mäta såväl säkerheten i en statusbe-
dömning som förändringar i statusen. 

Erfarenheter från den första 
statusklassificeringen 
– Att Sverige inte har så bra vatten som vi tror, menar 
Gunilla Lindgren. Att vi inte alls insett hur påverka-
de våra vatten egentligen är. Det kommer att krävas 
krafttag både inom jordbruket, på avloppssidan och 
inom vattenverksamheten om vi ska uppnå god status 
2015. 

– Den största behållningen med statusklassifice-
ringen är att vi fått identifiera alla data som finns och 
grundligt gå igenom alla våra vatten, fortsätter Gunil-
la. Klassningsarbetet har verifierat problem vi redan 
kände till, men också avslöjat nya vattenområden med 
miljöproblem. På köpet har vi fått en god bild av vilka 
åtgärder som kan vara relevanta för det kommande 
åtgärdsarbetet eftersom vi arbetat med påverkansana-
lysen och statusklassificeringen intimt sammankopp-
lade.

– En viktig slutsats av kartläggningsarbetet är även 
de möjligheter till helhetssyn och förbättringar som 
följer med statusklassificeringen. Det finns hopp om 
att kunna förbättra vattenstatusen påtagligt, menar 
Gunilla Lindgren. Den påverkan som orsakar måttlig 
eller sämre status går i många fall att åtgärda. Bara 
den politiska viljan och resurserna finns!

Sjöar och vattendrag – så gjorde vi
Intervju med Gunilla Lindgren vid Länsstyrelsen i Uppsala

Aspbo.
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hur har statusklassificeringen  
för grundvatten genomförts?
Statusklassificeringen för grundvatten har genomförts 
på motsvarande sätt som för ytvatten och även här 
med bristande underlag. SGU har tagit fram en data-
bas för grundvatten¬information – DGV (databas för 
grundvattenförekomster och grundvattentäkter). 

– Databasen är ett viktigt redskap i statusklassifice-
ringen men det underlag som finns i DGV är ännu inte 
fullständigt när det gäller parametrar och yttäckning, 
berättar Annette Björling vid Länsstyrelsen i Stock-
holms län. Ibland saknas helt information om grund-
vattenförekomsterna. Om sådan information saknats 
har vi bedömt kvaliteten utifrån regionala samman-
ställningar och utredningar samt muntliga uppgifter 
från konsulter och personal från kommunerna, fort-
sätter Anette. 

SGU har även tillsammans med länsstyrelserna 
tagit fram en modell som visar belastningen från olika 
potentiella föroreningskällor. Detta är ett underlag 
som visar var det finns störst risk att god grundvat-
tenstatus ej uppnås 2015.

hur bedömdes grundvattnets kvalitet?
– Det har gått bra att genomföra bedömningarna 
eftersom det handlar om kemiska värden där mät- och 
analysmetoder är bra utvecklader, menar Anette Björ-
lin. De parametrar som statusklassificerats under 2007 
är nitrat, sulfat, klorid och växtbekämpningsmedel 
och underlaget som ligger till grund för bedömning-
arna kommer främst från kommunala grundvatten-
täkter.

– Vi fick riktlinjer från SGU hur statusklassificering-
en skulle genomföras men det har funnits utrymme 
att göra expertbedömningar, förklarar Anette Björlin. 
SGU arbetar med att ta fram nya bedömningsgrunder 
med ytterligare parametrar. Dessa kommer att status-
klassificeras under 2008.

Vilka är erfarenheterna  
från första statusklassificeringen? 

– Tack vare vattenförvaltningen har grundvattenfrå-
gan lyfts fram på länsstyrelserna, säger Anette Björlin. 
Aldrig förr har vi haft en sådan dialog mellan läns-
styrelsen, kommunerna och SGU som nu. Erfarenhets-
utbytet är stort och arbetet har gett en helhetsbild av 
grundvattnet som vi inte tidigare haft. Nu arbetar vi 
vidare med statusklassificeringen, förslag till åtgärder 
och verkar för att öka informationsinnehållet i DGV. 
En viktig uppgift blir också att jobba för att förbätt-
ra skyddet av våra grundvattenresurser genom t.ex. 
inrättande av vattenskyddsområden.

Intervjutexter: Jennie Tjernell

Grundvatten – så gjorde vi
Intervju med Anette Björlin vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Källa vid Storlien.



36 | sötvatten 2008

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

inom programmen för grundvatten och sjöar och vattendrag under 2007. I år läggs ett 

särskilt fokus på Gotland och inventeringsarbeten där. De olika länsstyrelserna kan nås 

på Internet under samlingsadressen www.lst.se

foKUS: GoTLAND ✒

Vattenväxter kartlagda
Gotländska sjöar är relativt dåligt undersökta när det gäller 
flora och fauna. Förutom ett fåtal studier under 1940 och 
1970 samt 80talet, gjordes en linjeinventering av gotländ
ska sjöar och vattendrag år 2005. Året därpå tog kartlägg
ningsarbetet fart på nytt. Under juli 2006 undersöktes två 
träsk på norra Gotland, Horsan och Alsnäsa träsk. 

Inventeringen genomfördes både från båt, där siktdjupet var 
gott, och med hjälp av dykare för detaljstudier. Resultaten 
visar att sjöarna är ganska artfattiga. I Horsan och Alsnäsa 
träsk fanns totalt nio arter vattenväxter, tre av dessa var 
kransalger. Sikten i vattnet var ofta god och fintrådiga alger 
som påväxt på andra vattenväxter förekom bara sparsamt. 

Stora olikheter
De båda träsken skiljer sig åt – Alsnäsa träsk är en slättsjö 
omgiven av jordbruksmark medan Horsan är en skogssjö. 
Följaktligen hade vattnet i Alsnäsa mer växtlighet och star-
kare ”färgat” vatten, orsakat av högre halter av närings-
ämnen. De dominerande arterna var olika kransalger, men 
här fanns också trådnate och havsnajas. Längs kanterna 
av träsket växte framför allt ag, vass och smalkaveldun. 
Alsnäsa är ett relativt artfattigt träsk och motsvarar miljö-
tillståndsklass 4 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrun-
der, samtidigt avviker det stort från jämförvärden för sjöar 
i sydsverige. 

Horsan har ett klart och näringsfattigt vatten, med få 
arter djur och växter. Sjön omges av tallskog och närmast 
stranden växer framför allt ag och vass. Växtligheten i det 
grunda träsket (max 1,1 m djupt) domineras av kransalger, 
men mycket mer sparsamt än i Alsnäsa. Några få vatten-
bläddror, naterarter samt havsnajas hittades också. Horsan 
får anses vara artfattigt och motsvarar miljötillståndsklass 
4. Avvikelsen i förhållande till jämförvärden klassas som 
liten–tydlig.

källa: Inventering av makrofyter inklusive kransalger i Horsan och 
Alsnäsa träsk 2006 av Magnus Pettersson. Rapport 2007:4. Läns-
styrelsen, Gotlands län.

Grönfläckig padda
Den grönfläckiga paddan är Sveriges mest hotade groddjur. 
Det finns totalt bara mellan 700 och 800 vuxna paddor 
kvar. De flesta av dessa paddor finns i Skåne och Blekinge, 
några populationer finns utspridda på Öland och Gotland. 
På Gotland har arten ansetts vara utdöd sedan länge, men 
hur ligger det till med det? 

Den grönfläckiga paddans tillbakagång beror troligen på 
flera saker. De mest sannolika är att paddan inte trivts sedan 
bete och slåtter av strandängarna längs Östersjöns kuster 
minskade under 1900-talets början. Även övergödningen 
spelar en roll när fintrådiga alger gynnas och försämrar 
vattenkvalitén i paddornas lekvatten.

Åtgärdsprogram 
År 2000 startade Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för 
att rädda den grönfläckiga paddan i Sverige. Målet var att 
på sikt skapa tio nya bestånd om cirka 300 djur. Redan 1995 
började man att sätta ut grönfläckig padda vid Farnavik på 
Gotland. Även vid Langhammars (Fårö) samt vid Kettel-
vik sattes paddor ut mellan 1995–1999. Sedan gjordes ett 
avbrott i detta arbete. År 2003 återupptogs arbetet med att 
plantera ut paddor, och då koncentrerade man insatserna 
till Kettelvik på södra Gotland.

Dåligt med paddor
Av resultaten att döma verkar utsättningarna inte ha haft så 
stor betydelse för den grönfläckiga paddans förekomst idag. 
I Kettelviks-området undersöktes sju lokaler och endast vid 
en enda lokal hittade man grönfläckig padda, men då vid 
flera tillfällen. I övriga dammar fanns visserligen vanliga 
paddor, snokar, salamandrar m.fl. men inga grönfläckiga 
paddor.

I lokalerna vid Farnavik och Langhammars (kust och 
inland) fanns heller inga paddor. Det har dock kommit in 

Notiser från den regionala miljöövervakningen 2007

Grönfläckig padda 
(Bufo viridis)
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något osäkra rapporter om grönfläckiga paddor på andra 
håll på Gotland. Om de visar sig stämma indikerar de att 
paddorna har förflyttat sig långt från de lokaler där de först 
sattes ut. 

Varför stannar eller överlever inte paddorna?
Det finns flera möjliga orsaker till varför paddorna inte 
klarar sig. Några av de lokaler som valdes för utsättning har 
visat sig mindre lämpliga bland annat på grund av att de 
snabbt torkar ut. Rovdjur som äter antingen rom, yngel eller 
paddor är också ett problem. I vissa dammar har hästiglar 
ätit av rommen. Vid en del lokaler verkar det som om gäddor 
ätit av både rom, yngel och paddor. 

Mer omsorg i framtiden
Framöver bör lokalerna för utsättning väljas med ännu 
större omsorg för att öka chanserna till överlevnad. Även 
nya dammar kan grävas för detta ändamål. Allmänheten bör 
också få reda på hur de kan bidra till att paddorna överlever, 
både grönfläckig och andra arter. Det gäller inte minst trafi-
kanter som kör över paddstråk i lektider. 

källa: Grönfläckig padda (Bufo viridis) på Gotland – inventering 
och åtgärdsförslag av Micael Söderman. Rapport 2007:13. Läns-
styrelsen, Gotlands län.

flodnejonöga på flera håll

Under 2006 inventerades flodnejonöga på Gotland. I tolv av 
44 undersökta vattendrag hittade man den lilla fisken som 
liknar en mindre ål. Dessutom fanns äldre, muntliga uppgif
ter om att den påträffats i två vattendrag till. 

Inventeringen på Gotland gjordes både av lekfisk samt larver. 
Fyrtiofyra vattendrag undersöktes och 15 stycken av dessa 

var helt uttorkade. Så många som 25 vattendrag var så pass 
påverkade av torka att faunan i vattnet minskat kraftigt eller 
slagits ut helt. 

Forskarna fann starka bestånd av flodnejonöga i Ireån på 
norra Gotland. Även på östra Gotland i Gartarveån, Hugre-
ifsån, Bane å och Halsegårdaån fanns livskraftiga bestånd. 
Därutöver fann man svaga till mycket svaga bestånd och/
eller larver vid Kioskbäcken, Gothemsån, Histillesån, Lava-
sån och Svajdeån. Vid de resterande lokalerna fanns mycket 
svaga tecken att nejonögon funnits där, eller muntliga uppgif-
ter om att de siktats men inte vid själva inventeringen.

Torkan ett stort problem
Flodnejonögat har haft svårt att klara sig, inte bara på grund 
av brist på vattendrag som inte torkar ut. Andra problem 
är vandringshinder och temperatursvängningar som kan 
påverka larverna negativt. 

Torkan var visserligen extra påtaglig sommaren 2006, 
men Gotland har generellt sett torra, varma somrar. Skälet 
till att vattendragen torkar ut så lätt är inte bara vädret utan 
också det faktum att åkermark dikats ut under många års 
tid. Därigenom har arealen våtmarker och mossar minskat 
kraftigt. För att underlätta för flodnejonögat i framtiden bör 
man därför undersöka möjligheten att återskapa våtmarker. 

Nya fynd gav 20 lokaler
Vid kompletterande undersökning sommaren 2007 hittades 
tecken på flodnejonöga vid inte mindre än sex nya platser. 
Dessa är Idån, Vasteån, Nygårdsån, Närkån, Snoderån och 
ett biflöde till Vikeån – Bandhagsån.

Det är svårt att bedöma om alla dessa vattendrag verkli-
gen fungerar som långsiktiga boplatser för nejonögat efter-
som man inte hittade några larver där. 

Totalt sett har man ändå kartlagt 20 lokaler på Gotland 
med flodnejonöga. Sex stycken av dessa har fungerande 
bestånd som fortplantar sig. Detta är samma vattendrag där 
man 2006 fann starka bestånd, men även Svajdeån bedöms 
nu ha en livskraftig population.

Flodnejonöga – gammal ordning med nio ”ögon”
Flodnejonögat räknas tillsammans med pirålen till klas-
sen rundmunnar. Rundmunnarna är de enda överlevande 
grenen av klassen ”käklösa fiskar” som hade sin storhets-
tid för 570 - 245 miljoner år sedan. Idag finns ett fyrtiotal 
arter nejonögon utspridda på både södra och norra halv-
klotet. De trivs i ett tempererat klimat. Trots att nejonögat 
räknas till fiskarna så skiljer de sig från dessa på flera sätt. 
Själva namnet kommer av de sju gälöppningar som löper 
längs sidan. Tillsammans med ögat och den runda näsbor-
ren ser fisken ut att ha nio ”ögon” – nejonöga. På Gotland 
kallas den ibland för ”sjuhålare”. Munnen består av en rund 
sugskiva fylld av små, små skraptänder. Larverna saknar 
färdiga ögon, tänder, fenor och sugskiva. Dessa karaktärer 
uppstår först när larven ombildas till ett färdigt nejonöga, 
något som sker när den är cirka 4–5 år gammal.

källa: Inventering av flodnejonöga i gotländska vattendrag 2006 av 
Nils Ljunggren och Micael Söderman. Rapport 2007:8. Länsstyrelsen, 
Gotlands län. Kompletterande inventering av flodnejonöga i gotländ
ska vattendrag 2007 av Nils Ljunggren och Micael Söderman. Rapport 
2007:16. Länsstyrelsen, Gotlands län.

Flodnejonöga
(Lampetra fluviatilis)
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miljöövervakning i  sötvattten

Den nationella miljöövervakningen syftar till att beskriva tillstånd och förändringar i 

miljön. Finansiering av programmens genomförande sker genom medel från Natur-

vårdsverket. Vid sidan av de nationella programmen bedrivs även miljöövervakning 

läns- eller avrinningsområdesvis. 

Kontaktperson för programområdet Sötvatten är 
Håkan Marklund, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, hakan.marklund@naturvardsverket.se

Trendstationer – Grundvatten 

Programmet syftar till att ge en årlig rikstäckande 
beskrivning av tillståndet i svenskt grundvatten. 
Undersökningarna ska även till viss del kunna beskri-
va påverkan på grundvattnet av metaller, eutrofiering 
samt försurning. Programmet utgör en del i den natio-
nella sötvattensövervakningen och kopplingar till 
ytvatten, främst rinnande vatten, görs. Resultaten ska 
även ge underlag till och vara hjälp vid utvärdering av 
bedömningsgrunder för grundvatten och miljökvali-
tetsmål samt normer.

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

Lotta.Lewin-Pihlblad@sgu.se

Trendstationer – vattendrag 

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 tolkning 
av de periodvisa, landsomfattande inventeringarna 

och för bedömning av förändringar i mer påverkade 
vattenområden. 

Delprogrammet omfattar cirka 50 vattendrag. I 
vattendragen tas prov på kemin 12 gånger per år. I 
några vattendrag sker en intensifierad provtagning. 
Detta sker genom att kemi- och planktonprov tas 
sju till åtta gånger per år. Vattendragen elfiskas och 
bottenfaunaprov tas en gång per år.

Utförare: Institutionen för miljöanalys
  SLU, Box 7050, 75007 Uppsala

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

 

referensstationer – sjöar

Detta program syftar till att följa mellanårsvariatio-
ner och förändringar över tiden i ett för landet repre-
sentativt urval av sjöar som inte direkt är påverkade 
av utsläpp eller intensiv markanvändning. Resultaten 
ska också kunna användas som referens vid tolkning 
av de periodvisa, landsomfattande inventeringarna 

Nationell miljöövervakning

Miljöövervakning  
i sötvatten
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och för bedömning av förändringar i mer påverkade 
vattenområden. 

Delprogrammet omfattar omkring 90 sjöar. I sjöar-
na tas prov på vattenkemin tre till fyra gånger årligen 
och prov på växtplankton samt bottenfauna en gång 
per år. I några av sjöarna sker en intensifierad prov-
tagning. Detta sker genom att kemi- och plankton-
prov tas sju till åtta gånger per år. Sjöarna provfiskas 
och bottenfaunaprov tas en gång per år.

Utförare:  Institutionen för miljöanalys
 SLU, Box 7050, 75007 Uppsala 

 Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium
 178 93 Drottningholm
Kontaktpersoner: 
 Richard Johnson, Richard.Johnson@ma.slu.se (biologi), 
 Jens Fölster, Jens.Folster@ma.slu.se (kemi), 

Kerstin Holmgren, 
 Kerstin.Holmgren@fiskeriverket.se (fisk)

flodmynningar 

Avrinningen av näringsämnen och andra substanser 
från olika geografiska områden och tillförseln till 
kust och hav studeras i detta delprogram, som omfat-
tar totalt 47 stationer. Programmet är huvudsakligen 
till för att möta de krav som ställs på Sverige genom 
internationella konventioner. 

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys 
 Box 7050, 75007 Uppsala
Kontaktperson: Jens Fölster, Jens.Folster@ma.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 
information som årligen insamlas i övervaknings-
programmen för sötvatten. Data kan jämföras med 
motsvarande resultat för övriga sjöstorlekar. 

Utförare:  Respektive vattenvårdsförbund 
Vänerns vattenvårdsförbund, kontaktperson: 
 Agneta Christensen, agneta.christensen@o.lst.se
Vätternvårdsförbundet, kontaktperson: Måns Lindell,
 mans.lindell@f.lst.se
Mälarens vattenvårdsförbund, kontaktperson: Lars Edenman,
 lars.edenman@u.lst.se

Miljögifter i fisk och provbankning 

Halter av vissa organiska miljögifter och metaller i fisk 
analyseras i sjöar. Prover från 18 sjöar läggs i prov-
bank för framtida analyser. Programmet syftar till att 
studera ett antal miljörelevanta metaller och orga-
niska ämnen i såväl färskt som provbankat material. 
Insamlingen är huvudsakligen knuten till referenssjö-
programmet för att på så sätt erhålla annan informa-
tion om provtagningsplatsen. Resultaten utgör sen 
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 biolo-
gisk och vattenkemisk provtagning i 15 sjöar och 18 
vattendrag. 

Programmet ska visa om kalkningsverksamheten 
återskapar 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 miljöanalys, Box 7050, 
 75007 Uppsala (vattenkemi, viss biologi), 

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

 Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet, 
 178 93 Drottningholm (fisk).

Projektledare: Gunnar Persson 
 Gunnar.Persson@ma.slu.se

Programansvarig och kontaktperson:  
Torbjörn Svenson,  
torbjorn.svenson@naturvardsverket.se

Internet: http://info1.ma.slu.se/IKEU/
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Länsvis eller avrinningsområdesvis miljöövervakning

regional övervakning
Länsstyrelserna bedriver själva, eller i samverkan 
medandra, en miljöövervakningsverksamhet med 
delvis samma programstruktur och syften som den 
nationella, det vill säga med länsvisa sjö- och vatten-
dragsinventeringar samt referenssjöar och -vatten-
drag. Därtill förekommer specialundersökningar av 
objekt som är av särskilt intresseför 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 vattendra-
gen.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Kalkningsansvariga på länsstyrelserna.

Samordnad recipientkontroll (SrK)
Kopplat till föroreningsutsläpp och annan påverkan 
bedrivs fortlöpande avrinningsområdesvisa under-
sökningar i regi av vattenvårdsförbund och vattenför-
bund.

Utförare: Varierar. Kontaktpersoner: Vattenvårdsförbund och 
vattenförbund.

Andra program för långsiktiga undersökningar
Vattenföring
SMHI:s observationer eller beräknade värden för 
vattenföring användsf ör beräkningar av material-
transporter med vattendragen inom såväl den natio-
nella som den regionala miljöövervakningen.

Utförare: SMHI, 601 76 Norrköping.
Kontaktperson: Sven-Erik Westman,  

sven-erik.westman@smhi.se

Pelagisk fisk i de stora sjöarna
Biomassan av pelagisk fisk i de trestörsta sjöarna 
undersöks årligengenom Fiskeriverkets försorg.

Utförare:Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet
Kontaktperson:Per Nyberg, per.nyberg@fiskeriverket.se

Datavärdskap grundvatten
omfattning: Nationella och regionala miljöövervakningsprogram 

samt SGU:s grundvattennätDatavärd: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 sedi-
ment och biologiskt material samt fisk.

Datavärd:  SLU, Institutionen för miljöanalys, 
 Box 7050, 75007 Uppsala.
Kontaktperson: Lars Sonesten, Lars.Sonesten@ma.slu.se.

Datavärdskap fisk samt IKEU
omfattning:  Statistik från provfisken och elfisken inom framförallt 

den regionala ochnationella kalkeffektuppföljningen.
Datavärd:  Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet  

Kustfiskelaboratoriet, 740 71 Öregrund.
Kontaktperson: Magnus Appelberg, magnus.appelberg@fiskeri-

verket.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
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 fyra områden inom sötvattensområdet.
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Sötvatten beskriver miljöövervaknings-

resultat från det gångna året i Sveriges sjöar 

och vattendrag. Årets rapport tar upp några 

färska inventeringsprojekt, kartläggning 

och förvaltning av grundvatten samt 

arbetet med statusklassning och 

vattenförvaltning. Vi tar också 

pulsen på två vattenvårds-

direktörer – i Bottenviken  

och Norra Östersjön.

sveriges sötvatten indelat i sju ekoregioner
1.  Fjällen över trädgränsen 
2.  Norrlands inland, under trädgränsen 

över högsta kustlinjen 
3.  Norrland kust, under högsta kustlinjen 
4.  Sydöst, söder om norrlandsgränsen, 

inom vattendelaren till Östersjön, under 
200 m.ö.h. 

5.  Södra Sverige, Skåne, Blekinges kust 
och del av Öland. 

6.  Sydväst, söder om norrlandsgränsen, 
inom vattendelaren till Västerhavet, 
under 200 m.ö.h. 

7.  Sydsvenska höglandet, söder om norr-
landsgränsen, över 200 m.ö.h.

1

2

3

5

7

6
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