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ramdirektivet för vatten, ett direktiv inom eu1 ställer nya krav på övervakning och

indelning av landets vatten, såväl sjöar och vattendrag som kustvatten och grundvatten.

Enligt vilka kriterier, eller s.k. typologi, ska denna indelning göras? I årets Sötvatten

tittar vi närmare på hur förslagen till indelningen av vatten ser ut, både sött och salt och

på djupet.

fokus ligger också på studier som gjorts när det gäller förekomsten av ”nya” metaller i

sötvattenmiljön, i både fisk och vatten samt hur man bör gå tillväga när det gäller labo-

ratorieanalyser av miljögifter. Ska priset få styra över kvaliteten? 

forskare från sgu, Sveriges geologiska undersökning redovisar förekomsten av

miljögifter i grundvatten i skogsekosystem, samt diskuterar också problem kring analy-

ser och val av laboratorier.

från vänern, vättern och mälaren kommer rapporter om vegatationsövervak-

ning. Hur ska den genomföras? För- och nackdelar med olika metodiker diskuteras. Några

axplock av de redovisningar som kommit in från Länsstyrelserna under året finns som

vanligt i slutet.

Vi vill även rikta ett stort tack till alla artikelförfattare för deras bidrag till

denna årsskrift.

Håkan Marklund Maria Lewander
Programansvarig vid Naturvårdsverket Redaktör

Förord

not
1. Direktivets fullständiga benämning är ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/eg av

den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens

område”. Trots att beteckningen EU nu används i nästan alla sammanhang finns fortfarande

områden där termen EG är den korrekta, exempelvis EG:s ramdirektiv för vatten. Därför

benämns också direktivet så i Sötvatten.



Revision av 
Sötvattenprogrammet

Huvudskälet för revideringen av sötvattensprogram-

men är kvalitetssäkring av miljöövervakningen

som helhet. Med detta menar jag en utvärdering av

hur bra programmet kan leva upp till de förväntningar

som ställs på de underlag som tas fram med hjälp av pågå-

ende insatser i form av mätningar och annat. Att utföra

översynen löpande är bra på så sätt att samtliga program-

områden regelbundet ses över. År 2003 startade översynen

av den marina övervakningen och nu har alltså turen

kommit till sötvattenprogrammet.

Den närmast föregående revisionen genomfördes

1998-99 och syftade till att anpassa dåvarande program till

de nyligen beslutade nationella miljömålen.

Varje år sker också en kontinuerlig men begränsad

översyn, som kan leda till förändrat stations- eller varia-

belval om till exempel en referensstation utsatts direkt

eller indirekt för påverkan och inte längre kan fungera

som ett referensobjekt.

När och hur ska det ske?
Revisionen startade i mars 2004 och väntas pågå ett år

framåt. Arbetet är upplagt så att vi under våren fokuserat

på att precisera de krav som ställs på programmet (se

tabell 1). När väl kraven är samlade kan man utifrån denna

bruttolista se över vad de olika delprogrammen kan svara

på.

Vidare påbörjades under våren en revision inom

delprogrammen för att se över hur väl nuvarande utform-

ning svarar mot ramdirektivets krav. Ramdirektivet för

dels in nya begrepp som kontrollerande, operativ och

undersökande övervakning, dels ställer det krav på att över-

vakning av olika vattentyper skall ske. De tillstånds-

bedömningar som sker skall vara relaterade till avvikelser

från ett typspecifikt referensförhållande.

Att revisionen startats nu har flera fördelar; dels har

nyss en fördjupad översyn av miljömålen genomförts, dels

skall ”miljöövervakning enligt ramdirektivet för vatten”

starta senast 22 december 2006.

Just nu pågår en översyn av det nationella programmet för sötvat-

tensövervakning. Det finns flera skäl till att vi inom de nationella

programmen regelbundet ser över den pågående verksamheten.

Här redovisar vi några av dessa. 

✒ Håkan Marklund
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Vilka frågor berörs särskilt av denna revision?
• Hur skall övervakning av främmande arter och biolo-

gisk mångfald omfattas?

• Hur skall skyddad natur övervakas?

• Hur skall särskilda prioriterade ämnen omfattas?

• Hur stämmer mätfrekvenser och variabelval med de

som finns i ramdirektivet för vatten? Hur är det med

typanpassning?

• Hur ska vi hantera riksinventeringen i detta samman-

hang?

• Hur ska delprogrammet med de stora sjöarna hante-

ras?

• Hur ska regional miljöövervakning och andra former

av övervakning av miljön integreras? Ska detta skötas

via län eller vattenmyndigheter? 

• Vilka aktörer finns för finansiering och hur ska ansva-

ret fördelas formellt?

• Hur ska vi få in alla ytterligare önskemål i budgeten?

Samordning sker också med andra programområden.

Under våren pågår utveckling av verktyg för att bedöma

hur olika ämnen kan fasas in i pågående analysprogram

liksom hur tidigare prioriterade ämnen successivt kan

fasas ut. I samband med detta pågår även screeningunder-

sökningar för att bedöma situationen för flera av de prio-

riterade ämnena i ramdirektivet för vatten.

Vad slutar revisionen i?
Naturvårdsverket avser att sammanställa resultatet av

utvärderingen i en PM som sedan, under våren 2005 kan

redovisas för beredningsgruppen för miljöövervakning.

Avsikten är sedan att nödvändiga förändringar så snart

som möjligt införs i sötvattensprogrammet.

✒  håkan marklund är ansvarig för den nationella

sötvattensövervakningen vid Naturvårdsverkets miljö-
övervakningsenhet.
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Några förslag till krav på nytt Sötvattensprogram

• rapporteringen ska vara internationell
• programmet ska leva upp till ramdirektivet för vatten och

underliggande direktiv
• programmet ska innehålla miljömålsuppföljning
• programmet ska redovisa en aktuell Sverigebild över till-

ståndet i vår sötvattensmiljö
• materialet ska kunna användas för vidareutveckling av

metoder och strategier för övervakning av sötvatten

Tabell 1



Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillstån-

det i miljön, bedöma hotbilder och följa upp

miljöförbättrande åtgärder samt följa upp miljö-

kvalitetsmålen. För övervakningen av organiska miljögif-

ter och metaller i hav och sjöar har analysen av fisk

kommit att spela en central roll. Detta beror till viss del på

fiskens betydelse som människoföda och till viss del på

fiskens centrala position i näringsväven, som gör att den

återspeglar den samlade exponeringen via föda och vatten.

För att erhålla bättre underlag för prioritering av ”nya”

metaller i miljöövervakning och riskbedömning utfördes

under 2001 två pilotstudier av metaller i   insjöabborre och

sjövatten. Studierna utfördes av ITM på uppdrag av

Naturvårdsverket.

Så här gjordes studierna
Den ena studien omfattade fem sjöar i en förorenings-

gradient från Rönnskärsverken (metodstudie 1).

Den andra omfattade nio sjöar som preliminärt utvalts

för att ingå i nationell övervakning av metaller i abborre

(metodstudie 2) (Fig. 1).

Syftet med att genomföra en studie (metodstudie 1) av ett

förorenat område var att förbättra möjligheterna att analy-

tiskt bestämma de aktuella ämnena, eftersom halterna där

kunde förväntas vara högre än normalt1, vilket underlättar

upprättandet av samband mellan halter i fiskorgan och

vatten.

Samtidigt jämfördes indikatorvärdet, med avseende på

föroreningar, i olika fiskorgan – lever, njure och gälar – och

vissa ”nya” metaller i fiskkött analyserades för bedömning

av fiskens tjänlighet som människoföda.

Den andra studien (metodstudie 2) skulle ge en mer

realistisk bild av aktuella analysmetoders användbarhet i

nationella och andra övervakningsprogram. Vattenkemis-

ka variabler som pH, hårdhet, vattenfärg m.fl. analysera-

des för att kartlägga externa brusfaktorer, dvs. omgiv-

ningsfaktorer som kan påverka resultaten och som måste

beaktas i den statistiska analysen av långsiktiga trender.

Metallhalter i vatten analyserades också för att beräkna

bioackumuleringsfaktorer, dvs. hur lätt ett ämne ackumu-

leras i levande organismer (BAF, se figur 5). I Rönnskärs-

området bestämdes även sedimentackumuleringsfaktorer

4 | sötvatten 2004

”Nya” metaller och 
brusfaktorer vid över-
vakning av metaller i fisk 
✒ Göran Lithner 

Karin Holm 
Pia Kärrhage

Vid nationell miljöövervakning av metaller i fisk undersöks bland annat

halter av arsenik, kadmium, bly, nickel, krom, koppar och zink. Men idag

finns det anledning att bredda övervakningen till att innefatta en del ”nya”

metaller och halvmetaller som förekommer som föroreningar på både

lokal och nationell nivå. Det handlar om silver, guld, vismut, antimon,

tenn, tallium, indium, platina, palladium och wolfram. 
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(SAF se figur 5) som ger ett mått på metallens benägenhet

att bindas i bottensedimentet.

Fisk i Rönnskärsområdet insamlades under augusti

2001. Övriga fiskar, som kom från den nationella provban-

ken, hade insamlats sep–okt 2001. Dessa fiskar var inte lika

stora som fiskarna från Rönnskärsområdet. Prover på

ytvatten togs vid 3–4 tillfällen under året. Fiskarna

bestämdes till kön, vikt, längd och ålder. Metallhalter i

abborrlever bestämdes i 10 fiskar per sjö. Metaller i vatten

bestämdes som totalhalter och dialyserbar fraktion, dvs.

löst fraktion. Allmän kemi i nationella sjöar bestämdes av

Institutionen för miljöanalys, SLU.

Positiv ålderskorrelation 
av metallhalter i några sjöar
Bägge studier visade att halten av kvicksilver i fiskmuskel

samvarierade med fiskarnas ålder i fyra av sju undersökta

sjöar, dvs. ökade med stigande ålder hos fiskarna.

Halten av kadmium i abborrarnas lever var positivt

korrelerad mot ålder i fyra sjöar och negativt korrelerad i

en av de totalt 14 undersökta sjöarna.

Vismut (Bi), zink (Zn) och järn (Fe) i lever uppvisade i

några fall samband med ålder, medan nickel (Ni), bly (Pb)

och tallium (Tl) helt saknade samband med biologiska

variabler 

Möjligheterna till normering9 av metallhalten mot

ålder eller storlek är alltså ytterst begränsad vid jämförelser

mellan olika sjöar. Normering av halten till en och samma

ålder kan dock tänkas ha viss användning för att säkerstäl-

la långsiktiga trender i enstaka sjöar. Troligen skulle utfal-

let av dessa jämförelser bli något bättre om urvalsprincipen

för fiskar i bägge studier varit densamma. Samband mellan

nya me taller och brusfaktorer vid övervakning av me taller i  f isk 

FAKTA

Metaller som miljöproblem – liten historik

Metaller kan utgöra ett betydande miljöproblem på lokal och regio-
nal nivå. Först uppmärksammades lokala vattenutsläpp av arsenik
(As), kadmium (Cd), bly (Pb), järn (Fe), nickel (Ni), krom (Cr),
koppar (Cu) och zink (Zn) från vissa industriella aktiviteter. När man
sedan på 1960-talet upptäckte höga halter av kvicksilver i fisk och
fåglar innebar detta en allvarlig uppdatering av hotbilden. Efter
introduktionen av bly i bensin blev denna metall en allmänt spridd
och farlig förorening. Samtidigt uppmärksammades Rönnskärsver-
kens stora utsläpp av arsenik (3000 ton/år) som förorenade Bott-
niska Viken. 

På slutet av 60-talet dokumenterades långväga spridning av luft-
burna metaller av forskare från Lund. Detta medförde ökad fokuse-
ring på markmiljöer och sedan 1968 utförs fortlöpande undersök-
ningar av metaller i landmossor över hela landet av ovan nämnda
metaller och vanadin (från olja). Att dessa ämnen fortfarande har
hög prioritet inom den nationella miljöövervakningen beror på att
de bitvis förekommer i höga halter och att några av dem har en
negativ miljöpåverkan. 

En viktig förutsättning för möjligheten att mäta metallhalter i miljön
var tillgången på känsliga analysmetoder, särskilt atomabsorp-
tionspektrofotometri (AAS). Även om man länge känt till att många
främmande element förekommer i olika råvaror som sulfidmalmer,
kol och skrot så har man först nu kunnat mäta spridningen av
dessa i miljön. Utvecklingen av ny teknik, t.ex. IT, medför att ”nya”
metaller introduceras eller i ökad grad används och sprids i
samhället.

1,2
Idag finns väl beprövade metoder, t.ex. ICP-MS3, för

rutinmässig analys av ”nya” metaller i mark, sediment, mossor,
fiskorgan och sjövatten. 

De ”nya” metallerna är t.ex. antimon (Sb), guld (Au), indium (In),
silver (Ag), tallium (Tl), tenn (Sn), vismut (Bi) och wolfram (W) där
halterna i skogsmark, landmossor och sjösediment i Skandinavien
ökar i riktning söderut som resultat av långtransporterade luftför-
oreningar.2,4 Dessa och platinagruppens metaller ingår också i
tätortens föroreningar med vägtrafiken som en viktig källa. 5,6,7,8

1–5

6
7

10

9

8

11

14

13

12

Figur 1. Provtagning av abborre och sjövatten 2001. På kartan
markeras de fem sjöarna i Rönnskärsområdet (nr. 1–5), med en stor
mörkblå punkt, medan sjöarna i nationell miljöövervakning (nr. 6–14)
markeras med mindre ljusare blå punkter. Numreringen är gjord i
stigande ordning från norr till söder. 
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metaller och biologiska variabler är alltså vanligare i

Rönnskärsområdet, där spridningen i fiskstorlek och

metallhalter är störst.10 Detta innebär att nuvarande

urvalsprincip med fiskar av samma kön, storlek och ålder

för kemisk analys sannolikt är att föredra.

Metallhalter i lever varierar 
med metallhalten i vatten
I figur 2 framgår hur halterna vismut (Bi), indium (In) och

antimon (Sb) i abborrlever och sjövatten varierar med

avståndet från Rönnskärsområdet. Vismut och indium

uppvisar tydliga gradienter i både lever och vatten medan

antimon uppvisar gradient i vatten men ej i fisk där analys-

känsligheten ofta varit otillräcklig på grund av störningar i

analysen.

De individuella haltvariationerna i metallhalter mellan

olika fiskar i abborrlever är mycket mindre för vismut än

för indium, vilket beror på högre halter i det första fallet.

Haltvariationerna i sjövatten över tiden är mindre för anti-

mon än för övriga element, vilket troligen beror på anti-

monets höga rörlighet i vatten (se vidare nedan).

Som redan nämnts så svarade vismut och indium i

abborrlever tämligen väl på omgivningshalten i vattnet i

Rönnskärsområdet (studie 2).

Så var det dock inte med indium i de nationella sjöar-

na, där analyskänsligheten var otillräcklig utom i Fiolen

(Småland) och Östra Skärsjön (Bergslagen), den senare

påverkad av förorening från gruvfall (studie 2).

Nya samband hos vismut, antimon och wolfram 
Som framgår av figur 3 så uppvisar vismut stora likheter i

dos/respons mellan nationella sjöar och Rönnskärsområ-

det. Men halten i abborrlever svarade inte på de lägsta

halterna i vatten, vilket kan tänkas bero på skillnader i

metallens härkomst och kemiska förekomstform.

Samband mellan halter av antimon eller wolfram i

lever och sjövatten kunde inte visas, där analyskänslighe-

ten ofta inte räckte till för analys av abborrlever och för

analys av wolfram i sjövatten, där halterna i bägge fall var

mycket låga. I det senare fallet var det svårt att se ett

dos/respons samband eftersom volfram inte är någon

framträdande förorening i Rönnskärsområdet och därför

inte visar någon koncentrationsgradient i miljön.

Så är det däremot i Stockholm där starka samband hos

antimon och wolfram påvisats mellan halterna i ryggrads-

lösa djur och sjövatten (Figur 3)7. Dessa samband är påfal-

lande konstanta, oberoende av djurart och djup där de

påträffats i recipienten (Mälaren). Det kan bero på att
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Figur 2. Halter av vismut, indium och antimon i individuella aborr-
levrar (överst) och halter i sjövatten vid olika tillfällen (underst)
avsatta mot avståndet från Rönnskärsverken på logaritmiska skalor. 
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bägge dessa element har hög rörlighet i vatten, vilket

framgår av låga fastläggningsfaktorer i sediment (SAF), se

också figur 5.

Även om SAF framtagits i Rönnskärsområdet så är

ordningsföljden mellan olika element där ungefär

densamma  som i Mälaren.7 Hög rörlighet hos antimon

kan också förklara tidigare nämnda små haltvariationer

över tiden hos denna halvmetall i sjövatten. Genom att

antimon är extremt rörlig i vatten så ökar chansen för att

nord-syd gradienten i atmosfärsikt nedfall, som är starkt

uttalad för antimon1, också skall synas i sjövatten. Detta

bekräftas här av det vänstra diagrammet i figur 4 som visar

att halterna av antimon i sjövatten ökar i riktning söderut.

Detta behöver dock verifieras med ytterligare mätningar i

ett större antal källsjöar (se även slutsatser).

pH styr silver
Som exempel på andra yttre styrfaktorer redovisas pH-

beroendet för silver (Ag) i abborrlever (Figur 4b).

Sambandet illustreras också med hjälp av bioackumule-

ringsfaktorn (BAF), se figur 5. Det omvända sambandet

mellan BAF och pH tyder på att biotillgängligheten hos

silver ökar när pH sjunker. Denna tendens förstärks här

sannolikt av att silver är en partikelreaktiv metall, dvs. som

binds starkt till partikulärt material, vilket återspeglas av

hög SAF, se figur 5. Vidare framgår att sjön Fiolen avviker

starkt uppåt i figur 4b (punkt nr 12), vilket ger Fiolen en

särställning i förhållande till övriga sjöar i det nationella

programmet för miljöövervakning.

Figur 4c visar att tallium (BAF) i abborrlever varierar

omvänt mot halten av kalium i vatten. Detta kan delvis

kan på likheter i jonladdning och jonradie, dessutom

dominerar kalium haltmässigt, vilket ökar dess förmåga

att konkurrera med tallium som förekommer mycket spar-

samt. Även i detta fall avviker Fiolen från övriga sjöar i

nationell övervakning.

Slutsatser
Det är vid utformningen av övervakningsprogram för

”nya” metaller i fisk särskilt viktigt att:

• välja relevanta metaller (föroreningar) 

• mäta omgivningsvariabler av betydelse för bakgrunds-

bruset, s.k. brusfaktorer

• välja lämpliga sjöar 

Övergripande målsättningar är liksom tidigare:
1. Att mäta föroreningar.

2. Att beskriva förändringar över tiden, s.k. tidstrender
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(jämför 11). I fiskprogrammen analyseras mestadels Hg i

muskel och (samt) Cd, Pb, Zn, Cu, As, Ni och Cr i fiskle-

ver, dvs. i stort sett samma ämnen som traditionellt

förknippas med metallförorening (jfr. sid. 1). Gemensamt

är att uppmätta halter i fisk bara undantagsvis kan översät-

tas till ”kritiska” halter och biologiska effekter. Tolkningen

försvåras av komplexa samspel mellan olika styrfaktorer,

där belastningen utgör en faktor och brusfaktorerna är

många. Det gör det sannolikt enklare att tolka trender över

tiden än att tolka geografiska trender.

När det gäller ”nya” metaller – t.ex. silver, guld, vismut,

indium, antimon, tenn, tallium och volfram – kan vi

konstatera att samtliga utgör föroreningar, liksom fallet är

med platinagruppens metaller. Dessa utmärker sig genom

att belastningstrycket och halterna i fisk av ”nya” metaller

ofta är betydligt lägre, än de flesta traditionella metaller

(undantag är t.ex. krom). En försvårande faktor skulle

kunna vara att nästan alla här nämnda ”nya” metaller är

föremål för långväga spridning och påverkar stora arealer,

och därmed den ”kollektiva” dosen negativt.

Ädla metaller som markörer
Åtminstone en ”ny” metall, nämligen silver, är redan före-

mål för övervakning i rötslam, och i USA för övervakning

av sediment och biota i kustområden och i Great Lakes.

Betecknande för silver, tenn, indium, palladium och plati-

na är deras höga bioackumuleringsfaktorer. Det kan för

närvarande inte uteslutas att tennorganiska föreningar

bidrar till att höja bioackumuleringsfaktorn hos denna

metall i nationella övervakningssjöar. Silver och guld

används som ”markörer” för avloppsslam, medan wolfram,

antimon, platina och palladium fungerar som ”trafikmar-

körer”. Giftigheten hos dessa är i många fall ofullständigt

utredd. Med hänsyn till de låga halterna är det idag inte

särskilt sannolikt att en ”ny” metall ensam gör sig gällande

som riskfaktor, utom möjligen i anslutning till industrier,

större städer och trafikanhopningar. Vid en samlad riskbe-

dömning bör i princip alla ”nya” metaller vägas samman.

Det är också viktigt att göra någon form av gradering med

avseende på giftighet mellan olika metaller, ”nya” som

”gamla”, och mellan metaller och svårsnedbrytbara orga-

niska ämnen (t.ex. PAH, PCB, PBDE). De tekniska

förutsättningarna för analys av ”nya” metaller är goda och

kan i vissa fall förbättras med högupplösande ICP-MS,

som inte användes vid de här redovisade fiskstudierna.

Vattenanalyser viktiga
Analyser av vatten med tillräcklig känslighet och

noggrannhet utgör en viktig del av miljöövervakningen.

Analyser av ”nya” metaller i vatten skulle t.ex. möjliggöra

beräkningar av BAF vilket skulle öka möjligheten att

upptäcka förändringar i biotillgänglighet, som beror t.ex.

på pH (jfr. Ag). Man bör också närmare studera eventuella

kopplingar mellan antimon i sjövatten och långtranspor-

terade luftburna föroreningar. BAF ger tills vidare visst

underlag för inbördes gradering efter bioackumulerings-

potential och giftighet (som dock ej kan tillämpas på

höggradigt essentiella element som zink, koppar och järn).

Gällande rangordning av BAF (Sb < U, Ni < Al < Bi,W,

Pb, Cr, As <In, Sn,(Fe < Cu, Zn), Tl <Ag, Cd) betyder

möjligen att Ag, Tl, In och Sn bör rankas högre än Sb, U,

W och Bi. Å andra sidan är en sådan prioritering med

dagens analysmöjligheter inte särskilt kostnadseffektiv

utom i de fall där analyskänsligheten är otillräcklig (t.ex.

Sb och W) och där andra provmatriser med bättre indika-

torvärde står till buds (t.ex. vatten och ryggradslösa djur).

Att särskilja föroreningar från naturligt ”brus”
Graden av samvariation mellan metallhalten i fisk och

omgivningshalten säger också något om betydelsen av

andra externa styrfaktorer. Om sambandet med omgiv-

ningshalten (dos/respons) är starkt lämnar detta mindre

utrymme för externa brusfaktorer, och vice versa.

Dos/respons samband borde rimligen vara lättast att

urskilja i förorenade områden som Rönnskärsområdet.

Kunskapen om externa styrfaktorer skulle kunna under-
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Definition av bioackumuleringsfaktor (BAF) och sedimentackumuleringfaktor (SAF)

Figur 5. Bioackumuleringsfaktorer (BAF) och sedimentackumulerings-
faktorer (SAF) i Rönnskärsområdet och definitionen av dessa (överst)
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lätta tolkningen av metallhalter i fisk och göra det möjligt

att separera föroreningar från ”bakgrundsbrus”. Denna

uppgift underlättas av att de undersökta sjöarna är olika

till sin karaktär. För vissa metaller som järn, kvicksilver,

uran och zink kan en stor del av de regionala haltvariatio-

nerna i lever förklaras av skillnader i fiskarnas ålder mellan

olika sjöar12.

Två speciella sjöar
Nuvarande sjöurval innebär vissa begränsningar. Påfallan-

de är den särställning som intas av Östra Skärsjön (förore-

nad) och Fiolen (särskilt känslig?). Det faktum att Östra

Skärsjön är kraftigt belastad av metaller från gammalt

gruvavfall (bl.a. koppar, indium och bly) borde diskvalifi-

cera denna inom det nationella miljöövervakningspro-

grammet. I våra studier har denna egenskap dock varit till

nytta vid upprättande av dos/respons samband. Den

bekräftar också spridning av indium från sulfidmalmer

med koppar12.

Sjön Fiolen skiljer sig från övriga nationella objekt

genom att abborrarna där innehåller mycket högre än

förväntade halter av silver i fisk och i mindre grad indium,

tallium och kadmium, vilka av allt att döma varken är

mänskligt eller geologiskt betingade. Betecknande för

samtliga dessa element är att de intar en framträdande

plats i långtransporterade föroreningar, varför man inte

kan utesluta ett orsakssamband, t.ex. långväga lufttrans-

porter. Sjöns yta är ovanligt stor i förhållande till tillrin-

ningsområdet, vilket skulle kunna göra Fiolen extra käns-

lig för direktdeposition av luftburna föroreningar. Detta

kan också bidra till höga silverhalter i fisklever genom att

vattnet i källsjöar (som Fiolen) ofta är fattigt på partiklar

som annars binder silver och minskar dennas biotillgäng-

lighet. Detta pekar i sin tur återigen på en svaghet med

nuvarande sjöurval, genom att detta är synnerligen varie-

rande, t.ex. varierar sjöytans andel av tillrinningsområdet

från 1 % till 46 % 13.

Dessa 0likheter hos nuvarande sjöar gör att de är

mindre lämpade för att belysa regionala haltvariationer.

Regionala haltvariationer beskrivs istället troligen bäst

med hjälp av mer enhetliga sjöurval.

✒  göran lithner,  karin holm och 

pia kärrhage arbetar vid Institutet för tillämpad
miljöforskning, Stockholms universitet.
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Pris eller kvalitet 
på miljögiftsanalyser

Mot bakgrund av ökad omfattning och nya krav på mätningar av tung-

metaller och organiska miljögifter behövs en utvecklad strategi för val

av analyslaboratorier. Därför gjordes under hösten 2003 en jämföran-

de undersökning för att ta reda på hur mätresultaten från olika labora-

torier kan variera. Svaret är att de kan variera starkt.

✒ Anders Bignert
Ida Carlén
Erik Greyerz

De svenska nationella övervakningsprogrammen av

miljögifter är världsunika genom sina långa tids-

serier och höga kvalitet. Till skillnad från förhål-

landen i många andra länder har dessa genomförts av

samma utförare vid samma laboratorier (för samma grupp

av ämnen) ända sedan programmen startades, de äldsta

redan i slutet på 1960-talet. När nya analysmetoder

utvecklats har stor möda lagts på att kalibrera resultaten

för att uppnå största möjliga jämförbarhet över tid. För

tidsseriestudier av tungmetaller och organiska miljögifter

i ekosystem har endast ett fåtal laboratorier utnyttjats.

Sedan några år har flera insatser gjorts för att utöka

antalet analyserade ämnen och ämnesgrupper genom s.k.

”screening”. Den breda kompetens som är nödvändig för

att analysera dessa olika ämnesgrupper kan inte täckas av

ett enskilt laboratorium. Vidare finns krav på ökad

konkurrens bl.a. för att minska kostnader. Detta samman-

taget gör att antalet analyserande laboratorier måste

utökas.

Räcker det att ett anlitat laboratorium är ackre-
diterat för att resultaten ska vara tillförlitliga?
Under hösten 2003 beslöt Naturvårdsverket att genomfö-

ra en jämförelse mellan några av de laboratorier som är

tänkbara kandidater att utföra analyser för miljögiftsöver-

vakning och screening i de nationella programmen. Fyra

laboratorier valdes ut, samtliga ackrediterade för kemisk

analys (SS—EN ISO/IEC 17025), åtminstone för katego-

rin ”övrigt”. Dessa benämns i det följande: Lab 1, Lab 2,

Lab 3 respektive Lab 4.

Jämförelsen utfördes av Gruppen för Miljögiftsforsk-

FAKTA

Screeening
”Screening” innebär att man söker efter substanser där känne-
dom om hur dessa förekommer i miljön är ringa eller saknas.
Syftet är i första hand att få en överblick beträffande nivåer och
spridning.

Några begrepp
PCB = polyklorerade bifenyler
DDT = diklor-difenyl-trikloretan. 
Begreppet DDT inkluderar ibland även nedbrytningsprodukterna
DDD och DDE.
PAH = Polyaromatiska kolväten



ning vid Naturhistoriska riksmuseet3. Som provtagnings-

matris valdes abborre som är den art som används flitigast

inom det nationella limniska programmet för övervak-

ning av miljögifter i biota1. Hjärtsjön i Småland utsågs till

provtagningslokal. Sjön ingår som referenslokal i det

nationella limniska programmet och material från lokalen

finns i miljöprovbanken på Naturhistoriska riksmuseet.

Muskel från ett stort antal individer homogeniserades

noggrant och delades upp på glasburkar. De utvalda labo-

ratorierna fick sex prov från samma homogenat som skul-

le analyseras med avseende på tre olika grupper av ämnen:

PCB-er, DDT-er och ett antal andra utvalda pesticider,

samt PAH-er (polyaromatiska kolväten). I Tabell 1 fram-

går vilka ämnen som ingick i analyserna. De sex proven

var alltså identiska men detta var okänt för de analyseran-

de kemisterna.

I studien undersöktes hur de olika laboratorierna

förhöll sig till varandra med avseende på koncentrations-

nivåer, spridning och detektionsgränser. Även förhållan-

det mellan olika PCB-kongener2 studerades.

Våldsamt variererande resultat
Resultaten visar att alla dessa fyra faktorer varierar våld-

samt mellan de deltagande laboratorierna, trots att alla

analyserade prov innehåller samma homogenat. Skillna-

den i den fetthalt man funnit på de olika laboratorierna

beror delvis på vilken fettextraktionsmetod som använts.

Den högsta medelfetthalten är mer än dubbelt så hög som

den lägsta och spridningen är för Lab 3 ca 5 ggr så hög som

för de övriga laboratorierna (Figur 1). Skillnaderna i fett-

halt påverkar givetvis omräkningar från fettviktbasis till

färskviktbasis och vice versa. Jämförelserna i det följande

görs på fettviktsbasis.

Ser vi på koncentrationerna inom PCB/DDT-grup-

pen (Figur 2) finner vi att Lab 2 och Lab 3 har problem att

detektera CB-101 i mager fisk. Lab 3 förmår inte heller

detektera den viktiga kongenern CB-118 som genom sin

mer eller mindre plana struktur lämnar ett relativt högt

bidrag till PCB-ernas ”dioxinliknande” giftighet och är

högaktuell i de gränsvärdesdiskussioner som rör dioxiner

och dioxinliknande ämnen. För just CB-118 skiljer sig

även Lab 1 och Lab 4, både vad gäller medelkoncentration

(ca 1,5 ggr) och spridning (4–5 ggr). Lab 2 ligger i allmän-

het lägst och Lab 3 högst. Att den uppskattade medelkon-

centrationen för CB-153 som är en av huvudkompo-

nenterna i den totala summan av PCB-er i fisk (ca 10%)

skiljer sig mer än 30 ggr mellan Lab 2 och Lab 3 är högst

anmärkningsvärt. För en av de mindre komponenterna i

fisk, CB-52, har Lab 2 angivit ett värde som är 2,5 gånger

högre än värdet för CB-153. Detta förefaller helt orimligt

för varje typ av biologiskt prov.

Generellt kan sägas att Lab 1 och Lab 4 med vissa

undantag visar förhållandevis lika nivåer, medan Lab 2

och Lab 3 visar stora avvikelser både vad beträffar nivåer,

spridning, mönster och i förmågan att överhuvudtaget

detektera flera av de analyserade ämnena. Speciellt Lab 3

utmärker sig genom mycket höga detektionsgränser.

Även för de PAH-er som kunde detekteras befanns

skillnaderna både i koncentrationer och sprid-ning vara

betydande. Mellan Lab 2 och Lab 4 som låg närmast

varandra, förekom skillnader mellan 1,5 till 4,5 ggr. Mellan

Lab 3 och Lab 4 förekom skillnader mellan 15 och mer än

150 ggr (Lab 1 deltog inte i analyserandet av PAH-er).

Konsekvenser av att anlita olika laboratorier
inom samma tidsserie
Utvecklingen av miljögiftskoncentrationer över tid i

miljön studeras av flera orsaker. Man vill naturligtvis

tidigt upptäcka tendenser till ökningar för att kunna vidta

åtgärder innan skadan blivit för stor. Ett vanligt förhållan-

de är dock att de ämnen som analyseras redan är föremål

för förbud eller begränsningar och man vill följa effekter-

Figur 1: Fettinnehåll i % av färskvikten
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Figur 1. Fettinnehåll i % av
färskvikten, geometriska
medelvärden samt 95%
konfidensinterval för de fyra
laboratorierna.

Förteckning över analyserade ämnen PCB/DDT-gruppen analyserades av
alla. Alla pesticider analyserades av Lab 3. Lab 1 och Lab 4 analyserade
endast HCB och HCH-er ur pesticidgruppen Lab2 analyserade inga
pesticider. Lab 1 analyserade inga PAH-er.

PCB/DDT-gruppen
CB-28, CB-52, CB-101, CB-105, CB-118, CB-138, CB-153, CB-156, CB-180,
p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE,

Pesticidgruppen
Alaklor, Atrazin, Klorfenvinfos, Klorpyrifos, Diuron, Isoproturon, Simazin, Triflura-
lin, b-endosulfan, 
a-endosulfan, HCB, a-HCH, b-HCH, g-HCH

PAH-gruppen
Fenantren, Fluoranten, Pyren, Benso(b)-fluoranten, Benso(k)-fluoranten,
Benso(a)-pyren, Dibenso(a, h)-antracen, Benso(g, h, i)-perylen, Indeno(1, 2, 3-
cd)-pyren

Tabell 1



na av dessa åtgärder i miljön. Ofta finns uttalade politiska

mål som exempelvis att utsläppen av ett visst ämne ska

reduceras till hälften inom en tioårsperiod. Miljömålet

”giftfri miljö” ställer mycket stränga krav på begränsning-

ar av kemikalier i miljön. Om dessa mål ska tas på allvar

finns det också ett stort behov av uppföljning i form av

övervakning. En förutsättning för att kunna upptäcka och

kvantitativt beskriva en förändring är att den slumpmässi-

ga variationen inom och mellan år inte är för stor. Gene-

rellt sett klarar sig svenska tidsserier bra vid internationel-

la jämförelser.

Vid en nyligen genomförd jämförelse av 42 tidsserier

av kvicksilver i biota inom det arktiska övervakningspro-

grammet AMAP ansågs 4 stycken (10%!) leva upp till

rimliga kvalitetskrav4. Av dessa fyra är tre svenska varav

två ingår i övervakningsprogrammet för sötvatten. Anled-

ningen till detta är dels att våra tidsserier är långa men lika

viktigt är att den slumpmässiga mellanårsvariationen är

liten. Generellt brukar anföras att analysfelet är betydligt

mindre än den varians5 som de enskilda proven ger

upphov till, exempelvis genom individuella fysiologiska

skillnader, och att man till och med skulle kunna vinna i

precision genom att lägga mer pengar på att ta fler prov

eller förbättra provtagning hellre än att utveckla den

kemiska analysen. Detta kan nog vara sant om man analy-

serar proven på samma laboratorium. Resultatet från

denna undersökning visar att det definitivt inte gäller om

man byter laboratorium under tidsseriens gång vilket i så

fall skulle leda till betydligt större mellanårsvariation än

vad vi är vana vid. Möjligheterna att upptäcka trender

skulle spolieras och pengar och arbete vara helt bortkas-

tat.

Att beakta vid beställning av miljögiftsanalyser
Trots att alla de fyra laboratorierna är välrenommerade

och ackrediterade uppvisar jämförelsen för denna matris,

abborre, på skrämmande skillnader i såväl halter, sprid-

ning, mönster som i förmågan att överhuvudtaget detek-

tera flera av de undersökta ämnena. Uppenbart är att för

både vissa PCB-kongener liksom för PAH-erna ligger ett

eller flera av laboratorierna helt fel. Om valet faller på

dessa laboratorier är inte bara pengarna bortkastade —

om resultaten används okritiskt kommer de att ge vilsele-

dande beslutsunderlag och allvarligt skada förtroendet för

den här typen av undersökningar.

Att tänka på vid tidsserier
Resultaten antyder att konsekvenserna av att byta labora-
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Figur 2. CB-kongener (ug/g
fett), geometriska medel-
värden samt 95% konfi-
densintervall för de fyra
laboratorierna.

Figur 3. Kvoter mellan några
av de analyserade CB-
kongenerna och CB-153
samt kvoten DDE/CB-153.
Geometriska medelvärden
samt 95% konfidensintervall
för de fyra laboratorierna.

Figur 3: Kvoter mellan några av de analyserade CB-kongenerna och CB-153 samt kvoten DDE/CB-153

Figur 2: CB-kongener (ug/g fett)
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Variationskoefficienter (CV) för fettbestämningar samt några ämnen ur PCB/DDT-gruppen
(fettviktsbasis)

Fett DDT DDE CB-101 CB-118 CB-153 CB-180
CV % CV % CV % CV % CV % CV % CV %

Lab 1 5 4 5 3 4 4 2
Lab 2 5 – 38 – 16 23 51
Lab 3 26 – – – – 33 31
Lab 4 7 10 14 12 19 7 10

Tabell 2

torium i långa tidsserier kan vara förödande för möjlig-

heten att upptäcka trender. I undantagsfall är det kanske

möjligt utan alltför stora förluster (som i denna under-

sökning eventuellt mellan Lab 1 och Lab 4) men det för-

utsätter grundliga och kostsamma parallellkörningar och

kalibreringar.

För etablerande av nya tidsserier är smärre avvikelser i

nivåer måhända av mindre betydelse men de stora skillna-

der i varians som uppmättes i föreliggande studie leder till

märkbart olika förutsättningar vad gäller statistisk styrka

och därmed möjlighet att upptäcka förändringar, vilket

måste beaktas vid upphandling av nya analyser.

Att tänka på vid screening
För screening av nya ämnesgrupper måste i första hand

detektionsnivån beaktas. Det finns skäl att misstänka att

exempelvis den screening som redan skett beträffande

pesticider inte skulle förmått upptäcka koncentrationer

som eventuellt legat över den nivå som kan ge biologiska

effekter. Inför en upphandling av nya ämnen kan konsta-

teras att de angivna detektionsgränserna för exempelvis

pesticider varierar mellan de fyra anlitade laboratorierna

med en faktor 2 – 250 ggr.

Även om screening fokuserar på om de aktuella ämne-

na förekommer eller inte i olika miljöer vill man exempel-

vis 1) kunna jämföra sina resultat med andra undersök-

ningar, 2) upptäcka skillnader mellan geografiska regioner,

3) kunna upptäcka skillnader mellan arter på olika trofiska

nivåer6 etc. Vid för stora avvikelser beträffande nivå och

spridning omöjliggörs detta. Att kunna upptäcka skillna-

der mellan två regioner på säg 100%, dvs. en faktor 2,

borde kunna ses som ett acceptabelt krav. Skillnader

mellan medelkoncentrationer i denna undersökning var

ofta betydligt större, 5-10 ggr var inte så ovanligt, upp till

150 ggr förekom. Det är alltså inte säkert att det bara är

priset på analyserna eller hastigheten med vilken resulta-

ten utlovas som skiljer laboratorierna åt.

Regelbunden interkalibrering nödvändig
Slutsatsen blir att för att från ett laboratorium få analysre-

sultat som är tillförlitliga och jämförbara med andra, räck-

er inte krav på ackreditering och skriftlig dokumentation.

Man bör även kräva deltagande i regelbundna interkali-

breringsövningar. För övervakningens vidkommande vore

det också önskvärt med nationell-regional samordning

vid upphandling av analyser där erfarna miljökemister kan

vara behjälpliga för att utvärdera inkomna anbud.

✒  anders bignert,  ida carlén och erik

gre yerz tillhör Gruppen för miljögiftsforskning vid
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

noter och källhänvisningar
1. Biota – sammanfattande benämning på alla växter och djur 

(levande organismer).

2. Kongener – Vissa beteckningar som PCB, dioxin, etc är

sammanfattande benämningar på närbesläktade molekyler. Så

omfattar t ex begreppet ”PCB” 209 olika molekyler med olika

antal och placering av kloratomer. Kongenerna betecknas enligt

fastslagna regler, t ex CB-153, CB-180. (Även PAH är en

samlingsbenämning, men här skiljer sig ämnena mera åt och

kallas därför inte kongener, utan varje ämne har ett eget namn.)

3. För en utförlig redovisning av resultaten hänvisas till avtalsrap-

port till Naturvårdsverket: Bignert A., Greyerz E. och Carlén I.,

2004a. Jämförande analyser av organiska miljögifter i fisk. Rapport

till Naturvårdsverket. Avtal 216 0316, Dnr 721-4031-03Mm.

4. Bignert A., Riget F, Braune B., Outridge P., Wilson S., 2004b.

Recent temporal trend monitoring of mercury in Arctic biota – how
powerful are the existing datasets? J. Environ. Monit.

5. Varians – spridningsmått som beskriver osäkerheten exempelvis

i ett uppskattat medelvärde.

6. Trofisk nivå – en beteckning för var i en näringsväv en organism

befinner sig. Gräs och växtplankton återfinns på den lägsta

nivån; gräsätare och djurplankton på nästa nivå. I den högsta

nivån finns t ex rovfåglar och människa.

SAMMANFATTNING

Kriterier för kvalitetssäkring vid 
upphandling av kemiska analyser 
• Rimliga detektionsnivåer
• Rimlig spridning av analysresultat från samma prov 
• Rimliga nivåer i förhållande till certifierat referensmaterial av
liknande typ som analysen avser 
• Rimliga mönster vad avser exempelvis olika kongener inom en
ämnesgrupp

För att utröna om ett laboratorium lever upp till dessa krav kan
resultat från deltagande i interkalibreringsövningar studeras.
Alternativt kan det vara nödvändigt att genomföra en prov-
analys. En allmän ackreditering räcker inte för att avgöra om
kvalitetskraven är uppfyllda. För att säkerställa tillräcklig bestäl-
larkompetens av miljögiftsanalyser för övervakningsändamål,
såväl nationellt som regionalt, bör en samordnad upphandling
ske där tidigare erfarenheter och kunskaper i miljökemi tas till-
vara.



Syftet med undersökningen av var att se om dessa

ämnen överhuvudtaget förekommer i grundvatten

som inte är påverkade av föroreningar från punkt-

källor. Resultaten kan tjäna som bakgrundsvärden vid

bedömning av grundvatten som kan misstänkas vara

påverkade av kemikalier ur den prioriterade listan.

Urval av ämnen
Vid val av de ämnen som skulle analyseras utgick vi från

den prioriterade listan som innehåller 33 ämnen. Fem

laboratorier fick förfrågan om de kunde utföra alla analy-

ser som ingår i denna. Vi frågade också om vi på köpet

kunde få andra föreningar inom samma grupp av efterfrå-

gade substanser. Vi lade även till ett antal nya aktuella

substanser som man hittat i andra miljöer liksom bekämp-

ningsmedel som med större sannolikhet kan förekomma i

svenska grundvatten (tabell 1). Vi valde bort tungmetaller

eftersom de ändå analyseras inom det ordinarie provtag-

ningsprogrammet för grundvatten.
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Organiska miljögifter
i grundvatten i naturliga
skogsekosystem
✒ Mats Aastrup

Lotta Lewin Pihlblad
I Sverige har vi dålig kunskap om förekomsten av de flesta organiska

ämnen som är angivna i den lista som finns i EG:s ramdirektiv för

vatten
1
. Det har inte heller gjorts någon screening av dessa ämnens

förekomst i grundvatten. Därför fick SGU i uppdrag att genomföra en

första screening i grundvatten under referensförhållanden.

FAKTA EU:s prioriteringslista

EU har fastställt en prioriteringslista över ämnen som utgör en
betydande risk för vattenmiljön eller en risk för vatten som
används som dricksvatten. Enligt EG:s ramdirektiv för vatten
skall åtgärder vidtas som gradvis minskar riskerna för att dessa
förorenande ämnen tillförs vattenmiljön. Som direktivet är
formulerat är det lätt att tolka att den här listan bara gäller för
ytvatten. Men i förslaget till dotterdirektiv för grundvatten
anges att de flesta ämnen som ingår i prioriteringslistan ska
förhindras att komma ner till grundvattnet. Andra ämnen som t.
ex. bekämpningsmedel är bara tillåtna om de inte äventyrar
möjligheten att uppnå god kemisk grundvattenstatus. I bedöm-
ningen av vilka substanser som ska ingå i direktivets lista över
s.k. prioriterade ämnen har man utgått ifrån varje ämnes gift-
verkan i vatten och giftighet för människan, men även från andra
faktorer som till exempel produktions- eller användningsmängd
samt användningsmönstret. I ramdirektivet definieras farliga
ämnen som ”ämnen eller grupper av ämnen som är toxiska,
beständiga och har benägenhet för bioackumulering, samt
andra ämnen eller grupper av ämnen som ger upphov till
motsvarande farhågor”.



Svårt att hitta laboratorier

Det visade sig att de övervägande delen av laboratorierna

hade svårigheter att hantera en större mängd prover vid

ett och samma tillfälle och att man hade svårt att genom-

föra hela analyspaketet som efterfrågades. Inget av labora-

torierna hade utvecklat en teknik för att utföra analyser

helt i egen regi, utan de har slutit avtal med laboratorier i

andra länder.

Ett enda laboratorium kunde klara av att hantera och

förmedla analys av samtliga efterfrågade ämnen. Gränser-

na för analyserna var tämligen lika i offerterna från de

olika laboratorierna. Undantag var gränserna för ett antal

bekämpningsmedel som ligger utanför den prioriterade

listan. Det slutliga avtalet kom att omfatta 108 substanser

(se tabell 1).

Provtagning i källor

Provtagningen genomfördes i källor som ingår i delpro-

grammet referensstationer grundvatten och SGUs grund-

vattennät (se karta, sid. 16). Fjorton källor valdes ut i en

nord-sydlig transekt över landet. Fördelarna med att

använda källor är att vattnet omsätts hela tiden, de inne-

håller inga främmande förorenande material och man kan

relativt lätt få de provmängder som behövs för de kemiska

analyserna. Omsättningstiden för grundvattnet i de källor

som provtogs är relativt kort. De representerar därför

aktuella förhållanden när det gäller påverkan från utsläpp

och kemikalieanvändning. Prover från källor som inte är

belägna i närheten av jordbruksmark analyserades inte på

bekämpningsmedel. Endast de källor som låg nära jord-

bruksmark analyserades på bekämpningsmedel. Provtag-

ningen ägde rum i oktober då flödet i de flesta källor är

gott.
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F

1 PBDE
tetrabromdifenyleter
pentabromdifenyleter*
hexabromdifenyleter
heptabromdifenyleter
oktabromdifenyleter
nonabromdifenyleter
dekabromdifenyleter

2 C10-13-kloralkaner*

3 Klorerade alifater
diklormetan*
1,1-dikloretan
1,2-dikloretan*
trans-1,2-dikloreten
cis-1,2-dikloreten
1,2-diklorpropan
triklormetan
tetraklormetan
1,1,1-trikloretan
1,1,2-trikloretan
trikloreten
tetrakloreten

4 BTEX
bensen*
toluen
etylbensen
summa xylener

5 Pesticider
atrazin*
klorfenvinfos*
klorpyrifos-metyl*
diuron*
isoproturon*

simazin*
trifluralin*
desetylatrazin
desisopropylatrazin
BAM
cyanazin
dimetoat
etofumesat
metamitron
metazaklor
metribuzin
terbutylazin
triclosan

6 Klorerade pesticider
a-HCH*
b-HCH*
lindan*
aldrin
dieldrin
endrin
isodrin
telodrin
heptaklor
cis-heptaklorepoxid
trans-heptaklorepoxid
o,p'-DDT
p,p'-DDT
o,p'-DDD
p,p'-DDD
o,p'-DDE
p,p'-DDE
alfa-endosulfan*
hexaklorbutadien*
hexakloretan*
alaklor*

7 Klorbensener
monoklorbensen
1,2-diklorbensen
1,3-diklorbensen
1,4-diklorbensen
1,2,3-triklorbensen*
1,2,4-triklorbensen*
1,3,5-triklorbensen*
1,2,3,4-tetraklorbensen
1245-tetraklorbensen
1235-tetraklorbensen
pentaklorbensen*
hexaklorbensen*

8 PAH16 (EPA)
naftalen*
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen*
fluoranten*
pyren
bens(a)antracena

krysena

bens(b)fluoranten*a

bens(k)fluoranten*a

bens(a)pyren*1

dibens(ah)antracena

benso(ghi)perylen*
indeno(123cd)pyren*a

9 Ftalater
dimetylftalat
dietylftalat
di-n-propylftalat
di-n-butylftalat

di-isobutylftalat
di-pentylftalat
di-n-oktylftalat
di-(2-etylhexyl)ftalat*
butylbensylftalat
di-cyklohexylftalat

10 Tennorganiska föreningar
monobutyltenn
dibutyltenn
tributyltenn*
tetrabutyltenn
monooktyltenn
dioktyltenn
tricyklohexyltenn
monofenyltenn
difenyltenn
trifenyltenn

11 Pentaklorfenol*

12 Alkylerade fenoler
4-nonylfenol*
4-t-butylfenol*
4-t-oktylfenol*

13 Övrigt
konduktivitet
TOC
glyfosat
PFOS

* Ämnen som återfinns i EU:s priorite-

rade lista över mijlöfarliga ämnen.

a. PAH cancerogena.

De organiska miljögifter som analyserats inom ramen för screeningen.Tabell 1
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Figur 1. Stationer som ingår den nationella miljöövervakningen av
grundvatten och SGUs grundvattennät. De källor som valdes ut för
provtagning i screeningprojektet är blåmarkerade.
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Figur 2. Resultat av de organiska miljögifter som förekommer i halter
över detektionsgränsen. Resultaten skall verifieras.
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Bensen vanligt
Resultatet visade att bensen påträffades vid tretton loka-

ler, toluen vid två lokaler, summa xylener vid tre lokaler

samt triklormetan vid en lokal, figur 2. I övrigt förekom

inga organiska miljögifter i halter över detektionsgränsen.

Det är naturligtvis anmärkningsvärt att vi påträffat bensen

i grundvattnet i halter som är av samma storleksordning

över hela landet, vilket gör att man kan misstänka fel i

analysen. Men det kan trots allt vara möjligt att BTEX2

som används som tillsats i bensin kan spridas luftburet

och tillföras grundvattnet.

Tveksamheter
Vi bad laboratoriet att kontrollera förhållandena vid

analysen av BTEX. De har inte kunnat finna någon fela-

nalys eller kontaminering. De grundar det dels på att

kalibrering och rådata har varit korrekta. Dels på att våra

serier har analyserats vid två olika tillfällen med blank-

prover som inte innehöll mätbara halter. Det har även

utförts analyser åt andra kunder mellan och i anslutning

till våra serier och utan att mätbara halter av BTEX har

funnits i dessa.

Därför bör resultaten verifieras genom att analysera de

påträffade ämnena med olika analysmetoder vid ett par

olika laboratorier för att vara säkra på resultaten av under-

sökningen.

✒  mats aastrup och lotta lewin 

pihlblad arbetar med miljömålet Grundvatten av god
kvalitet och miljöövervakning vid Sveriges geologiska
undersökning (SGU).

noter

1. Europaparlamentet och rådets direktiv 2000/60/EG om

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpo-

litikens område, bilaga X. Se webbplatsen

vattenportalen.se/vattenlänkar/EG-lagstiftning

2. BTEX är ett samlingsnamn för bensen, toluen, etylbensen och

xylener
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Undervattensväxter
i stora sjöar
✒ Måns Lindell I Sverige har vi under lång tid framför allt använt kemiska parametrar

för att beskriva sjöars miljötillstånd. EG:s ramdirektiv för vatten lägger

istället tyngdpunkten mot biologiska parametrar för att karakterisera

den ekologiska statusen. Vi är med andra ord nu tvungna att införa

vegetionsövervakning i våra akvatiska system. För att kunna genomföra

den på ett pålitligt och effektivt sätt måste nya metoder prövas.

Vegetation som klassificeringsgrund
För att kunna använda vattenväxter till att klassificera

olika sjöar måste olika växtgrupper skiljas åt. Vi kan dela

upp vegetationen i grupper med övervattensväxter, under-

vattensväxter, flytbladsväxter, rotade/orotade, långskott/

kortskottsväxter mm. Vissa växter är karaktärsarter för

både biotiska faktorer dvs. de styrs/regleras av näringstill-

gång, betning från fisk och fågel, och abiotiska faktorer

såsom ljus, våg/vindexponering, bottensubstrat. Man kan

t.ex. tala om kransalgssjöar, lobeliasjöar, kortskottssjöar,

flytbladssjöar, vassrika sjöar m.fl. Vegetationen fungerar på

så vis som en ”grupperingsparameter” för klassificering av

sjötyper.

Undersökningen i stora sjöar 2003
Sommaren 2003 undersöktes undervattensvegetationen i

Vänern, Vättern och Mälaren i ett samfinansierat projekt

stött av respektive vattenvårdsförbund samt Naturvårds-

verket i syfte att undersöka vegetationen genom en för

sötvatten oprövad metodik. I de stora sjöarna förekommer

idag ingen konkret miljöövervakning av undervattens-

vegetationen vilket krävs enligt såväl ramdirektivet som

för uppföljning av Natura 2000 habitaten. Vättern utgör

Natura 2000 objekt för just aspekterna med kortskottsväx-

ter och kransalger .

Svårigheter med metodiken
En av anledningarna till varför det inte tidigare genom-

förts någon konkret regelbunden miljöövervakning i de

stora sjöarna är svårigheterna att hitta metoder som funge-

rar överallt. De klassiska metoderna är linjetransekter med

kvadratmeterruta och vattenkikare från båtkanten alterna-

tivt snorkling. I Vättern, en sjö med siktdjup på uppemot

15 m, förekommer vegetationen på ansenliga djup, nedåt

30 m, över stora områden vilket försvårar ”klassisk” meto-

dik. Att överhuvudtaget hitta lämpliga lokaler att i framti-

den övervaka kräver därför en yttäckande metodik som

dessutom klarar stora djup. I stora sjöar gör just den

Dykaren släpas fram över
botten dragen från båt

med ca 1 knops fart.



geografiska utbredningen och växternas förekomst på

stora djup det svårt att på ett effektivt vis övervaka vegeta-

tionen med befintliga metoder.

Marin metodik också för sötvatten?
I marina sammanhang har det på senare tid beskrivits en

metodik där man kan överblicka stora områden och/eller

långa linjer som sträcker sig från land och utåt s.k. transek-

ter. Denna utvecklades och användes kontinuerligt vid

bygget av Öresundbron för att studera ekologisk påverkan.

Metoden, som också testats i Kalmar sund, innebär att en

dykare utrustad med filmkamera släpas efter motorbåt

över kilometerlånga transekter. Kameran filmar botten

utmed transekter/områden och både bedömning av

växternas täckningsgrad och artbestämning är möjlig.

Därmed kan stora områden täckas av, områdena kan exakt

lägespositioneras med hjälp av DGPS vilket bl.a. gör det

lätt att hitta tillbaka till lokalerna vid senare tillfällen.

Dessutom är det möjligt för flera personer att jämföra

analyserna av det inspelade resulatet eftersom materialet

finns inspelat på DVD och analyserna görs på en dator-

skärm. Resultaten kan därefter presenteras precis som på

vanligt vis, t.ex. i figurer som redovisar läge, djup, arter och

täckningsgrad.

Denna metodik ansågs lovande för de stora sjöarna

Vänern, Vättern och Mälaren. Förslag till lokaler togs

fram under början av 2003. I Vätterns fall fanns t ex histo-

riska uppgifter från slutet av 1930-talet om ”kransalgsäng-

ar” . Dessa lokaler var vagt angivna som liggande t.ex. 1,5

km nordost om Hjo, en typ av lägesangivning som ytterli-

gare förstärkte behovet av en yttäckande metodik. Efter-

forskningar av andra kartläggningar låg även till grund för

val av lokaler. Fältarbetet som innefattade ca 10 lokaler per

sjö, – totalt 30 lokaler, genomfördes under sommaren och

hösten 2003 och en slutrapport är nu nära förestående.

Syftet med kartläggning av undervattensväxter i de stora

sjöarna har varit att :

• Se om den marina metodiken överhuvudtaget är

användningsbar även i (stora) insjöar.

• Återbesöka tidigare (oftast från historiska källor)

beskrivna lokaler för att jämföra förändringarna.

• Studera särskilt utpekade arter enligt olika direktiv,

Natura 2000 etc.

En preliminär erfarenhet är att fältarbetet lyckades

genomföras på ett effektivt vis. Stora ytor kunde ”scannas”

av på kort tid. Vissa problem uppstod dock vad gäller vind,

uppgrumlat vatten etc. men dessa omständigheter gäller

även för andra undersökningsmetoder. Vad beträffar

grumlighet i vattnet fungerar kameran såsom en bildför-

stärkare och återger därmed tydligare bilder på datorn

jämfört med vad det mänskliga ögat kan registrera genom

okulär inventering i vattnet. Dessutom kan bilden ”frysas”

och förstoras för identifiering av särskilda karaktärer.

Det är dock för tidigt att säga om metodiken är direkt

lämplig för samtliga syften, förmodligen krävs ytterligare

utveckling för att anpassas till respektive sjö.

Fördelarna är att ett stort antal sjöar kan provtas under

kort tid under ”bästa vegetationsperiod” för att därefter

analyseras framför datorn. På så sätt utnyttjas tiden för

fältarbete maximalt. Vidare möjliggörs att flera personer

kan bedöma täckningsgrad och arter samtidigt vilket ger

en ökad kvalitet på data. Dessutom möjliggörs visning på

storbildsskärm av hur det ser ut på sjöbottnar, vilket är ett

mycket pedagogisk komplement vid presentationer.

Till nackdelarna hör bl.a. att det finns få utförare,

utrustningen är dyr och täckningsgraden blir ”semikvanti-

tativ” då ingen exakt yta ( dvs. per kvadratmeter) registeras

vid släpningen efter båt.

✒  måns lindell är verksam vid Vätternvårdsför-

bundet, Länsstyrelsen i Jönköping.
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FAKTA

Varför överavaka undervattensvegetation?
Undervattensväxter är viktiga ekologiska beståndsdelar i akva-
tiska system. De stabiliserar bottnarna, binder näring, produce-
rar syre, utgör föda och fungerar som skydd och gömslen för
både insekter och fisk m.m. Utan vegetation kan bottnarna i
sjöar och vattendrag i det närmaste liknas vid öknar jämfört med
regnskogar vad beträffar biologisk mångfald och stabilitet. Växt-
ligheten i sjöar är direkt avgörande för den biologiska mångfal-
den.

Dessutom avspeglas vattenkvalitén (t.ex. humushalt grum-
lighet, planktontäthet och andra ljusstyrande faktorer) direkt i
djuputbredningen av växter. Ju klarare vatten, desto djupare kan
vegetationen växa. Vid eutrofiering dvs. övergödning försämras
förhållandena för undervattensväxterna eftersom vattenmassan
grumlas av växtplankton och påväxtalger kan kväva bottenvege-
tationen. Även fördelningen och förekomsten av olika växtarter
styrs av ljustillgången på olika djup. På det här viset framträder
mer eller mindre tydliga tecken och växtsamhällen i olika sjöar.
Genom fortlöpande analysera utbredning och fördelning av
växter kan miljötillståndet följas i sjöar.

Signalkräftan har i det närmaste ”exploderat” i Vättern med möjliga
effekter på Vätterns bottenvegetation som följd.



För att kunna bedöma om grundvattnet är påverkat av

människans aktiviteter behövs kunskap om halterna

av olika kemiska ämnen i grundvattnet under natur-

liga förhållanden, s.k. bakgrundsnivåer. Koncentrationer-

na av vissa ämnen i grundvatten styrs av både mänsklig

verksamhet och av naturliga förhållanden. Exempel på

människans påverkan kan vara direkt tillförsel av förore-

nande ämnen, som t.ex. arsenik från impregnering, eller

via verksamheter som ger en indirekt påverkan, t.ex. de

effekter som försurningen har på kadmiumhalten i vatten.

Geologi och nederbörd styr
Halterna av naturligt förekommande kemiska substanser i

grundvatten är beroende av de grundvattenförande geolo-

giska lagrens kemiska miljö och den miljö som vattnet har

passerat på väg till grundvattenzonen. Nederbördsvattnet

har naturligt olika kemisk sammansättning i landets olika

delar, vilket har betydelse, bl. a. för kloridhalterna i grund-

vatten.

SGU har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att revi-

dera bedömningsgrunderna för att anpassa dem till de

krav som ställs på statusbedömning enligt EG:s ramdi-

rektiv för vatten. Direktivet i sig ger inte tillräcklig vägled-

ning hur bedömningen av grundvattnet ska göras. Istället

utvecklas kriterier för bedömning av grundvattnets status

inom ramen för ett dotterdirektiv till ramdirektivet. EU-

kommissionen har lagt fram flera förslag till dotterdirekti-

vets innehåll, som sinsemellan har varit relativt olika, och

utan fastlagda riktlinjer har det varit svårt att ta fram nya

bedömningsgrunder.

I en tidig version av dotterdirektivet föreslogs en typo-

logiindelning som bygger på geologiska förutsättningar.

Dessa förutsättningar delades in i tre stora grupper.

De delar av EU-indelningen som är relevanta för

svenska förhållanden har delats in i undergrupper (se

tabellen nedan).

En förbättrad version bör innehålla så få kombinatio-

ner av hydrogeologiska faktorer som möjligt för att

bedömningsgrunderna ska vara enkla att använda. Vidare

bör variansen inom nivåerna hos varje faktor vara liten

medan skillnaderna mellan nivåerna bör vara stora. Skill-

naderna i variansen hos exempelvis en kemisk parameter
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Ny typologi 
för grundvatten?

✒ Mats Aastrup
Bo Thunholm

EG:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att grundvattnets

status ska undersökas. SGU har gått igenom nuvarande bedöm-

ningsgrunder för grundvatten och jämfört med de förslag till ny

typologi som EU väntas anta. 
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bör vara stor mellan olika grupper av jordarter medan

variansen inom varje jordartsgrupp bör vara liten.

Vilka faktorer påverkar grundvattnets kemi?
För att kunna göra en översiktlig bedömning av olika

faktorers betydelse för grundvattenkemin genomförde

SGU en förstudie. För detta ändamål användes grund-

vattenkemiska data från SGUs brunnsdatabaser samt data

från Referensstationer grundvatten och SGUs grund-

vattennät.

De grundvattenkemiska variablerna som valdes ut var

totalhårdhet, sulfat, klorid, kadmium, arsenik och bly.

Följande faktorer valdes ut:

• Jordart (sand, grus, isälvsmaterial (A1) och övrigt)

• Akvifertyp1 (jord-öppen och jord-sluten)

• Bergart (prekambrium C, kambrosilur B1b, postsilur

B1c, fjällbergarter, okänt)

• Kalkhalt (ej kalk A1a, kalk i jord A1b, kalk i berg B2)

Avvikelser från EU:s tabell
Faktorerna är inte helt i överensstämmelse med den före-

slagna indelningen som framgår av tabellen. Prekambri-

um syftar på kristallint urberg och inte på prekambrisk

sandsten. Akvifertypen ingår inte i den förslagna klassifi-

ceringen, men dess betydelse testades p. g. a. den ingår i de

nuvarande bedömningsgrundernas indelning i grund-

vattenmiljöer.

Digitala kartor och databaser
Klassificering av jordart och bergart har gjorts utifrån

högupplösata digitala kartor i skala 1:50 000 som täcker

ungefär en fjärdedel av landet. Klassificeringen av kalkhalt

i jord och berg har gjorts enligt en relativt grov indelning

som tidigare presenterats i svensk nationalatlas. Antal

brunnar i SGUs databaser som använts varierade mellan

ca 2000 och 10000 beroende på urvalsvillkoren. För akvi-

fertyp användes data från Referensstationer grundvatten

och SGU:s grundvattenät där data från ca 150 stationer

användes.

Resultat
totalhårdheten hade tydliga samband med bergart,

kalkhalt i jord/berg samt akvifertyp (Figur 1).

Sambandet med bergart och akvifertyp är troligtvis

indirekt kopplat till kalkhalten. Kambrosiluriska och

postsiluriska2 bergarter har i allmänhet högre kalkhalt

än de andra bergarterna. Vad gäller akvifertyp har de

slutna akvifererna något högre kalkhalt i jordlagren än

de öppna.

sulfathalten är i allmänhet mest beroende av kalkhalt

och bergart (Figur 2). Delvis kan detta antas bero på

att kalkhaltiga jord- och bergarter till stor del före-

kommer i de delar av landet som har hög sulftatdepo-

sition. Vidare kan fenomenet orsakas av höga halter av

sulfidhaltiga mineral i vissa sedimentära bergarter.
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FAKTA

Bedömningsgrunder för grundvatten
De befintliga bedömningsgrunderna för grundvatten (NV
Rapport 4915) delar in landet i nio geografiska regioner. Indel-
ningen tar hänsyn till t ex berggrund och jordarter. Hänsyn tas
också till grundvattenmiljöer som indikerar vattnets kontakttid
med olika geologiska lager. Bedömningsgrunder använder fem
grundläggande grundvattenmiljöer; kristallin berggrund, sedi-
mentär berggrund, morän- och svallsediment, isälvsavlagringar
samt morän och isälvsmaterial täckt av lera och andra kohe-
sionsjordarter.

Figur 1. Samband mellan totalhårdhet
i berggrundvatten och bergart
(överst)(med prekambrium avses kris-
tallint urberg), totalhårdhet i jord-
grundvatten och akvifertyp (nederst till
vänster) och totalhårdhet i jordgrund-
vatten och kalkhalt i jord och berg
(nederst till höger)
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Figur 2. Samband mellan sulfathalt
i jordgrundvatten och kalkhalt
(vänster) och sulfathalt i berg-
grundvatten och bergart (höger).
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Figur 3. Samband mellan klorid i
berggrundvatten och höjden över
havet.

Typologier för grundvattenförekomster föreslagna i tilläggsdirektivet (näst senaste version)

EU-indelning A. Sand och grus B. Sedimentärt berg C. Urberg Summa stn
A1 Nordeuropeiska B1. Sandsten B2. Kalksten
glaciala sediment

SE- indelning Sand- och grusavlagringar
A1a. med A1b med helt B1a. B1b. Kambrisk B1c. B2. Kalksten C. Kristallin 
kristallint el.delvis prekambrisk -silurisk postsilurisk berggrund
urberg sedimentärt

berg

Antal 51 8 2 2 6 69
stationer

Tabell 1



kloridhalten beror starkt av höjden över havet (Figur

3). Detta har tidigare antagits vara orsakat av havs-

vattenrelikter under den marina gränsen. En uppdel-

ning av brunnsanalyser över och under högsta kustlin-

jen i ett tidigare arbete antyder dock att det endast är

höjdvariationerna och inte nivån i förhållande till

högsta kustlinjen som orsakar variation i kloridhalten.

Orsaken till de funna sambanden är inte utredd.

för kadmium, arsenik och bly är antalet observationer

tämligen lågt (endast data från Referensstationer

grundvatten och Grundvattennätet har använts) ca

150, och några signifikanta skillnader kunde inte note-

ras. Orsaken är bland annat det låga antalet observa-

tionspunkter. Ett svagt samband finns dock mellan

arsenikhalt och kalkhalten i jordlager och berg.

Sammanfattning av resultaten:
• Variationer i kalkhalt och bergart kan förklara skillna-

der i totalhårdhet och förekomsten av sulfat.

• Jordartsindelningen ger ingen tydlig påverkan på

grundvattenkemin, men jordartssambanden kan

behöva undersökas närmare.

• Stora delar av Sverige har digitala kartor med infor-

mation om jordart, bergart och kalkhalt, vilket gör det

praktiskt tillämpligt att använda denna information

för klassificering av grundvattnet.

• Kloridhaltens höjdberoende – avtagande kloridhalter

med stigande höjd – är tydlig. Detta förhållande bör

kunna användas för bedömning av grundvattnets salt-

halt. En fråga i det sammanhanget som också bör

undersökas är beroendet av högsta marina gränsen.

• Grundvattenkemins beroende av akvifertyp (öppen/

sluten) bedöms i dagsläget inte kunna användas. Det

beror bland annat på att graden av öppenhet/slutenhet

är svår att klassificera utifrån befintlig digital kartin-

formation.

Typologiindelningen i nuvarande bedömnings-
grunder duger tillsvidare
Resultatet av denna undersökning visar att den för EU

gemensamma typologiindelning som föreslogs av

kommissionen inte passar för alla kemiska ämnen i

grundvatten. Indelningen enligt nuvarande bedömnings-

grunder förefaller minst lika tillfredsställande för syftet.

Mängden data för att ta fram bakgrundsvärden för

tungmetaller är alltför liten och den föreslagna indelning-

en tar inte hänsyn till mineraliserade områden i tillräcklig

utsträckning. Det är kanske en bättre idé att dela upp

landet i mineralisearade och icke mineraliserade områden då

man tar fram bakgrundsvärden för tungmetaller.

När allt kommer omkring innehåller inte EU-

kommissionens slutliga förslag till dotterdirektiv något

förslag om typologier. Det ger oss fria händer att föreslå

metodik anpassade till svenska förhållanden. Tillsvidare

gäller alltså de nuvarande bedömningsgrunderna för

grundvatten, men utveckling bör göras av anpassade

indelningsgrunder för olika variabler.

✒  mats aastrup arbetar med miljömålet Grund-

vatten av god kvalitet och miljöövervakning vid Sveriges
geologiska undersökning (SGU).

bo thunholm arbetar med SGUs grundvattennät
och datavärdskap inom miljöövervakningen för grund-
vatten.

noter 

1. Akvifer – grundvattenförande geologiskt lager. Akvifertyp i det

här fallet hänför sig till om akviferen är öppen eller sluten, dvs

inte täckt eller täckt av något ogenomträngligt geologiskt lager.

2. Kambrosiluriska och postsiluriska bergarter – under vilken

geologisk tidsperiod bergarterna uppstod.
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Vattentyperna behövs för att ta fram bedömnings-

skalor för ekologisk status enligt ramdirektivet för

vatten, men de ingår samtidigt i den första karakte-

risering av avrinningsdistrikten som ska vara klar till

december 2004. Förutom av typindela alla vattenföre-

komster ska här s.k. typspecifika referensförhållanden tas

fram som motsvarar mer eller mindre opåverkade förhål-

landen. Graden av avvikelsen från dessa utgör i sin tur

grunden för klassning av ekologisk status.

Detta förslag till typologi med tillhörande manual får

ses som preliminär och remissbehandlas också under

våren 2004. Den är baserad på ramdirektivets system B (se

fakta) och expertbedömningar av naturlig variation i

sjöars och vattendrags biologiska förhållanden. Detta

innebär att typogin kan behöva revideras i framtiden i takt

med att kunskaperna om typspecifika referensförhållan-

den ökar. Utfallet kan också bli olika för olika biologiska

kvalitetsfaktorer. Denna typ av utvecklingsarbete pågår

inom ramen för pågående revidering av Naturvårdsver-

kets bedömningsgrunder för miljökvalitet. Ytterligare

anpassning till de vattentyper som används i den EU-

gemensamma interkalibreringen av ekologiska statusklas-

ser kan också bli aktuell.
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Typindelning av 
sjöar och vattendrag

✒ Elisabeth Göransson
Mats Wallin

För att kunna göra en typindelning av Sveriges sjöar och vattendrag

behövs ett standardiserat tillvägagångssätt, en manual helt enkelt,

som är lätt att använda. Det här beskrivna förslaget utgår ifrån ett tidi-

gare förslag till typindelning som tagits fram.
1

FAKTA

System A eller B?
Ramdirektivet beskriver två alternativa system för typindelning,
system A resp. system B. Systemen är ungefär lika på så sätt
att de obligatoriska faktorerna skall användas i båda: geografisk
belägenhet, höjd över havet, storlek, geologi och för sjöar även
djup. Skillnaden är att system A inkluderar förutbestämda
ekoregioner medan system B är endast anger längd- och bredd-
grad för geografisk belägenhet. System B skiljer sig också från
system A genom att inte innehålla några fasta intervall för de
olika typningsfaktorerna. System B tillåter också användning av
ytterligare faktorer. Det är upp till varje medlemsstat att
bestämma vilket system man vill använda. Flertalet medlems-
länder, inkl. Sverige, har aviserat att man tänker använda det
mer flexibla system B.



Indelning i vattentyper

För Sverige föreslås att sjöar och vattendrag ska delas in i

typer utgående från ekoregioner, geologi, medeldjup

(sjöar), sjöarea och avrinningsområdesarea (vattendrag)

(se tabellerna 1 och 3 samt figur 1 till 3). Ekoregionen

fennoskandiska skölden bör även delas in i över och under

200 meter. För att anpassa vattentyperna till fiskarternas

utbredning i Sverige enligt fiskeriverkets önskemål2, har

en variant av den föreslagna typologin tagits fram. I den

delar man in sjöar och vattendrag i fyra istället för tre

ekoregioner (jmf figur 1 och 2) dessutom läggs högsta

kustlinjen till som en typningsfaktor (tabellerna 2 och 4).

Manual med excelverktyg
För att på ett snabbt och enkelt sätt kunna karakterisera

sjöar och vattendrag i vattentyper har vi tagit fram en

manual för typindelning. Tillsammans med manualen

levereras ett verktyg för att automatiskt typindela valfria

sjöar och vattendrag. Det består av ett enkelt program i

Excel – ett Excel Makro – i vilket man lägger in data på

olika typningsfaktorer som ekoregion, djup, höjd över

havet, area och geologi och får sina sjöar och vattendrag

automatiskt typade med en typningskod (tre till fem siff-

ror). Framför varje typkod anges med en eller två bokstä-

ver om man typat sjöar (S) eller vattendrag (V) och om

man tagit hänsyn till fiskarter (SF och VF) eller inte.

Typningsfaktorer
Nedan redovisas de typningsfaktorer som används för

typindelning av sjöar och vattendrag. För information om

bakgrunden till val af typningsfaktorer och klassgränser

för dessa hänvisas till det föregående förslag som finns.1

Ekoregioner
Enligt ramdirektivet för vatten är Sverige indelat i tre

ekoregioner: boreala höglandet, fennoskandiska skölden

och centralslätten (figur 1). Invandringen av fisk från det

salta Västerhavet har varit mer begränsad än invandringen

från ost. För att ta hänsyn till fiskens vandringshistoria

föreslås att centralsätten ska delas in i en västlig och en

östlig region2,3 (figur 2).
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Boreala höglandet

Fennoskandiska
skölden

Centralslätten
öst

Centralslätten
väst

200-800 m ö h

Högsta kustlinjen

Boreala höglandet

Fennoskandiska
skölden

Centralslätten

Figur 1. Sverige är indelat i tre ekoregioner
enligt ramdirektivet för vatten.

Figur 2. För att ta hänsyn till fiskens
vandringshistoria föreslås att centralslätten
delas in i en västlig och en östlig region,
vilket skulle ge en indelning av Sverige i fyra
ekoregioner. 

Figur 3. Högsta kustlinjen (HK) är en viktig
gräns för fiskens vandringshistoria och följer
200-metersnivån i norra Sverige, dock inte i
södra där HK ligger närmare havsnivån.



Geologi
De geologiska faktorerna bestäms indirekt utifrån de

vattenkemiska variablerna kalcium (Ca) och vattenfärg

(filtrerad absorbans, AbsF420/5). 0,5 mekv/l Ca motsvarar

0,4 mekv/l alkalinitet och 0.06 AbsF420/5 motsvarar 30

mg Pt/l vattenfärg.

kiselhaltig Ca<0,5 mekv/l AbsF420/5<0,06
organisk Ca<0,5 mekv/l AbsF420/5≥0,06
kalkhaltig Ca≥0,5 mekv/l AbsF420/5<0,06
organisk & kalkhaltig Ca≥0,5 mekv/l AbsF420/5≥0,06

Det naturliga alternativet vore att bestämma de geologis-

ka faktorerna utifrån berggrunds- och jordartskartor. Det

har dock visat sig att kartor med tillräckligt hög upplös-

ning inte finns tillgängliga för hela landet. Fjärranalys

(analys av flyg- eller satellitbilder) är en möjlig väg som

man hoppas ska kunna modellera vattenfärg i framtiden4.

Medeldjup
Sjödjup är den viktigaste faktorn för omblandningen av en

sjö. En sjö med medeldjup större än tre meter antas vara

temperaturskiktad på sommaren. Därför delas sjöarna in i

djupare och grundare än medeldjup tre meter.

Sjöarea
Tre klasser är föreslagna för indelning i sjöarea (tabell 1

och 2). Enligt ramdirektivet ska sjöar med area större än

0,5 km2 inkluderas i typologin. I Sverige är dock 93 575 av

våra totalt 100 000 sjöar mellan 0,2 och 0,5 km2. Därför

föreslås sjöar som är mindre än 0,5 km2 inkluderas i grup-

pen 0,5 – 2 km2.

Avrinningsområdesarea
Tre klasser är föreslagna för indelning i avrinningsområ-
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Exempel på vanliga frågor när man 
delar in sjöar och vattendrag i typer:

� Bör man använda ytvatten- eller bottenprov för typningen
utifrån Ca-halten och vattenfärg (AbsF420/5 )?
Ytvattenprov. Ytvattenprov är det som tas inom miljööver-
vakningsprogrammen t ex riksinventeringen och våra refe-
renssjöar. 

� Kan man använda utloppsdata för en sjö eller måste man ha
värden från mitt i sjön/över djuphålan för att typa den?
Mitt i sjön rekommenderas. I miljöövervakningsprogrammen
tar vi provet mitt i sjön. Provet mitt i sjön är representativt
för sjöns ytvattenkemi men vi kan inte vara helt säkra på
utloppsprovets representativitet (Göransson, 2003). 

� När på året skall proverna tas? 
(vattenfärg varierar under året)
Man ska välja värden så att det blir så representativa för
sjön eller vattendraget som möjligt. Detta är egentligen bara
ett problem om Ca-halten och AbsF420/5 ligger nära
typningsgränsen. Om man måste välja en säsong är antagli-
gen höstcirkulationen lämpligast.

� Hur kompenseras Ca-halten om kalkning skett i eller
uppströms vattenförekomsten?
Om en sjö/vattendrag kalkats bör den automatiskt typas Ca<
0,5 (annars hade det inte varit nödvändigt att kalka). För en
sjö där kalkningen skett uppströms kan man modellera Ca-
halten utifrån de närmaste icke kalkningspåverkade sjöarnas
Ca- och Mg-halter5.

� Utgör kalkade sjöar och vattendrag egna typer? Räknas en
kalkningspåverkad sjö som ”heavily modified”?
Nej – enbart fysisk påverkan (hydromorfologi) kan ligga till
grund för bedömning av ytvatten som HMWB. Kalkade sjöar
och vattendrag bör typas utifrån ”naturlig” Ca-halt
innan/utan kalkning.

Indelning i sjötyper enligt Fölster m.fl. (2003)

Ekoregion Höjd över haveta) Medeldjup Sjöarea Geologi

Boreala höglandet (1) < 200 meter < 3 meter 0,5 – 2 km2 kiselhaltig
Fennoskandiska skölden (2) ≥ 200 meter ≥ 3 meter 2 – 10 km2 organisk
Centralslätten (3) ≥ 10 km2 kalkhaltig

organisk & kalkhaltig
a) enbart för sjöar i fennoskandiska skölden

Tabell 1

Indelning i sjötyper enligt Fölster m.fl. (2003) med anpassning till fiskarternas utbredning

Ekoregion Högsta kustlinjen Medeldjup Sjöarea Geologi

Boreala höglandet under HK < 3 meter 0,5 – 2 km2 kiselhaltig
Fennoskandiska skölden över HK ≥ 3 meter 2 – 10 km2 organisk
Centralslätten väst ≥ 10 km2 kalkhaltig
Centralslätten öst organisk & kalkhaltig

Tabell 2



desarea (tabell 3 och 4). Det finns ingen klass med avrin-

ningsområdesarea > 10 000 km2 eftersom det enbart finns

10 svenska vattendrag i den storleksklassen.

Högsta kustlinjen
Högsta kustlinjen (HK) är en viktig gräns för fiskens

vandringshistoria. Därför har fiskeriverket föreslagit en

indelning av Sverige i över och under högsta kustlinjen2.

HK och 200-metersnivån följs åt väl i norra Sverige, dock

inte i södra Sverige, där HK ligger närmare havsnivån

(figur 3).

Fortsatt utveckling av typologin
Här har vi utgått från typologiförslaget av Fölster m.fl1.

Detta är ett preliminärt förslag som bör vidareutvecklas i

takt med att kunskaperna om typspecifika referensförhål-

landen ökar. Framförallt kan det komma att visa sig att

flera typer kan slås samman till en p.g.a. av små skillnader

sinsemellan. Denna typologi bör dock kunna användas för

den karakterisering av avrinningsdistrikten som ska

genomföras under 2004.

Följande bedöms mest prioriterat i det fortsatta
utvecklingsarbetet:
• Testa typologin med biologiska data.

• Undersöka alternativa sätt att bestämma geologi som

inte utgår från vattendata.

• Ta fram underlag för att typa vattendragens rinn-

sträcka.

• Vidareutveckla modelleringen av referensförhållanden

i kalkade sjöar5.

✒  mats wallin och elisabe th göransson
arbetar med miljöövervakning av sjöar och vattendrag vid
Institutionen för miljöanalys vid SLU, Ultuna.
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Indelning i vattendragstyper enligt Fölster m.fl. (2003) 

Ekoregion Höjd över havet a) Area (avrinningsområde) Geologi

Boreala höglandet < 200 meter 10 – 100 km2 kiselhaltig
Fennoskandiska skölden ≥ 200 meter 100 – 1000 km2 organisk
Centralslätten ≥ 1000 km2 kalkhaltig

organisk & kalkhaltig 
a) enbart för vattendrag i fennoskandiska skölden

Tabell 3

Indelning i vattendragstyper enligt Fölster m.fl. (2003) med anpassning till fiskarternas utbredning

Ekoregion Högsta kustlinjen Area (avrinningsområde) Geologi

Boreala höglandet under HK 10 – 100 km2 kiselhaltig
Fennoskandiska skölden över HK 100 – 1000 km2 organisk
Centralslätten väst ≥ 1000 km2 kalkhaltig
Centralslätten öst organisk & kalkhaltig 

Tabell 2



Enligt EG:s ramdirektiv för vatten ska allt vatten

klassas i olika typer som karakteriserar vattenmiljö-

erna. Typerna baseras på olika faktorer som förvän-

tas ha betydelse för biologin, till exempel djup, salthalt,

vattenutbyte och bottensubstrat. För varje typ ska biolo-

giska och fysikaliskt-kemiska referensvärden bestämmas,

som är specifika för den typen. Dessa referensvärden

bildar i sin tur grunden för de miljömål som ska uppfyllas

enligt direktivet. Direktivet förankras i svensk lag och får

således en styrande inverkan på svenskt miljöarbete.

Sverige skall rapportera den svenska geografiska typindel-

ningen av yt- och grundvatten i form av GIS-kartor till

EU. Förslaget till den marina typindelningen som Natur-

vårdsverket presentera har tagits fram i samarbete med

SMHI m.fl. SMHI har sedan tidigare utvecklat ett

system där Sveriges hav- och kustområden indelas i ett

havsområdesregister (SVAR). Varje vattenförekomst i

registret har kopplats till en typ.

Typindelningen visar att de flesta kustområden har ett

inre område nära kusten och ett yttre område mot öppet

hav. I några fall förekommer ett tredje område, med

mycket låga salthalter i Eg. Östersjön. De viktigaste

faktorerna för indelningen är salthalt, vattenutbyte, skikt-

ning och vågpåverkan. Därför har dessa faktorer till stor

del styrt typindelningen. I vissa områden är det dock

andra faktorer som bestämt indelningen, främst ispåver-

kan, djup och bottensubstrat.

Olika indelningsnivåer
En övergripande indelning har gjorts i s.k. eko-regioner -

Atlantiska/Nordsjöns, Östersjöns och Medelhavets eko-

region. Det som skiljer eko-regionerna åt är främst salt-

halter och hydrodynamiska förhållanden. Östersjön

karakteriseras av sina låga salthalter och relativt svaga

hydrodynamiska förhållanden (svagt tidvatten och svaga

strömmar i medeltal) i kontrast till kustvattnen mot

Atlanten och Nordsjön. Medelhavet å andra sidan har

höga salthalter men svaga hydrodynamiska förhållanden.

Svenska Västkusten tillhör Atlantiska/Nordsjöns eko-

region medan övriga kustvatten tillhör Östersjöns eko-

region.

Efter det att eko-regionen har definierats skall

ytvattnen indelas i övergångs- och kustvatten. Gränsen

för kustvattnen, och vad som ska klassificeras, sträcker sig
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✒ Malin Gunnarsson För att göra den ekologiska klassificeringen av Sveriges kustvatten ska

hela kusten delas in i olika typer. Typindelningen skall visa vattenområ-

den som tydligt skiljer sig åt beroende på naturgivna förutsättningar,

som styr biologin och kemin i området. Idag finns ett förslag där Sveri-

ges kustvatten delas in i 23 olika typer. 



en nautisk mil utanför baslinjen. I områden utan skärgård

kommer således kustvattnen att ligga nära land (Skånes

sydkust) medan skärgårdsområden (Stockholms skär-

gård) kan ha vidsträckta kustvatten.

Övergångsvatten är ytvatten i närheten av flodmyn-

ningar som delvis är salthalts-påverkade på grund av

närheten till kustvatten men som är väsentligt påverkade

av sötvattenströmmar. Övergångsvatten skall utgöra ett

distinkt och signifikant vattenområde.

Tidvatten kan framförallt påverka övergångsvattnens

övre gräns mot färskvatten. I Östersjön och i Västerhavet

utgör tidvattnet bara en liten del av de hydrodynamiska

förhållandena. Här styr istället vind, vattenstånd och

vattenföring saltkilens uppströms utsträckning. Tidvat-

tenfaktorn som är av stor betydelse på europeisk nivå

påverkar inte svenska förhållanden nämnvärt och därmed

inte heller eventuella övergångsvatten. Med tanke på salt-

haltskraven, relaterade till biologiska effekter, samt storlek

på estuarier utesluts områden i Bottniska Viken som

tänkbara övergångsvatten då dessa har begränsad geogra-

fisk utsträckning i förhållande till Vattendirektivets krav.

I det förslag som ligger nu har Sverige inte några över-

gångsvatten, men det pågår diskussioner om något eller

några områden kan tolkas som vatten i övergångszon.

Beskrivning av indelningsfaktorer 
För typindelningen finns ett antal obligatoriska och ett

antal kompletterande faktorer givna. De obligatoriska

utgörs av latitud och longitud, tidvattnets nivåskillnad och

salthaltsskillnader medan de kompletterande utgörs av

andra faktorer (se tabell 1). De faktorer som använts för

den svenska typindelningen och kriterier för avgränsning-

ar anges i tabell 2.

Ytterligare tre faktorer tas upp i vägledningsdokumen-

tet från COAST: tidvattnets nivåskillnad, tidvattnets

utbredning och strömhastighet. Dessa är inte relevanta

för svenska förhållanden, och har alltså inte använts för

typindelningen.

Djupparametern delas in i två olika nivåer, över och

under 30 meter. Många av kustområdena har en extremt

varierande bottentopografi, exempelvis norra och meller-

sta västkusten, västkustens fjordsystem, Höga Kusten

samt östkusten med grunda vikar och djupa fjärdar. Det

dominerade djupintervallet har använts. För salthaltsin-

delningen finns det sex olika nivåer. Där har en extra klass

lagts in för att spegla förändringarna i Östersjön. Medel-

salthalten har använts. Vågexponeringen är beroende av

fördelningen mellan land och vattenområden, till exempel

öars lokalisering och storlek, skyddade/utsatta läge samt

lokalisering av grundområden. Bottensubstratets genom-

snittliga sammansättning bestäms och klassas som hård-

botten, sand/grusbotten, blandad sedimentbotten eller

lerbotten. Antalet isdagar delas in efter <90 dagar, 90-150

dagar och >150 dagar. För vattenutbytet gäller att i många

svenska kustvatten bestämmer bottenvattnets utbytestid

vattenkvalitén och förutsättningarna för biologisk biodi-

versitet och mångfald. Indelningen i typer fokuserar på

vattenutbytet för djupvattnet, eftersom det påverkar

bottenförhållandena och de biologiska kvalitetsfaktorerna

i hög grad.

✒  malin gunnarsson arbetar på Naturvårdsverket

med den marina delen av EGs ramdirektiv för vatten.
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Indelningskriterier för kustvatten

Djup Omblandning/ Skiktning Vågor Salthalt

Bottensubstrat Isdagar Vattenutbyte

Tabell 1

<30m
>30m

Permanent skiktat
Delvis skiktat
Permanent fullt omblandat

Extremt utsatt*
Mycket utsatt
Utsatt
Mindre utsatt
Skyddat
Mycket Skyddat* :

Färskvatten = <0,5
Låg Oligohalint = 0,5 till 3
Hög Oligohalint = 3 till 6
Mesohalint = 6 till 22
Polyhalint = 22 till 30
Euhalint = >30

* Dessa indelningskriterier är ej tillämpbara i svenska kustvatten.

Hård
Sand/Grus
Lera
Blandade sediment

<90 dagar
90–150 dagar
>150 dagar

0–9 dagar
10–39 dagar
>40 dagar 

Svenska kustvattentyper

1 Västkustens inre kustvatten
2 Västkustens fjordar
3 Västkustens yttre kustvatten, Skagerrak
4 Västkustens yttre kustvatten, Kattegatt
5 Södra Hallands och norra Öresunds kustvatten
6 Öresunds kustvatten
7 Skånes kustvatten
8 Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten
9 Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten

10 Ölands och Gotlands kustvatten
11 Gotlands nordvästra kustvatten
12 Östergötland och Stockholms skärgård, inre kustvatten
13 Östergötland och Stockholms skärgård, mellankustvatten
14 Östergötlands yttre kustvatten
15 Stockholms skärgård, yttre kustvatten
16 Södra Bottenhavet, inre kustvatten
17 Södra Bottenhavet, yttre kustvatten
18 Norra Bottenhavet, Höga kusten, inre kustvatten
19 Norra Bottenhavet, Höga kusten, yttre kustvatten
20 Södra Bottenviken, inre kustvatten
21 Södra Bottenviken, yttre kustvatten
22 Norra Bottenviken, inre kustvatten
23 Norra Bottenviken, yttre kustvatten

Tabell 2



EUhar utfärdat flera direktiv som gäller

sötvatten. Ett tidigt sådant är ”Rådets direk-

tiv av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant

sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att

upprätthålla fiskbestånden” (78/659/EEG)1. Direktivet är

bland de första som behandlar vattenkvaliteten och inne-

bär att konkreta åtgärder bör vidtas för skydd mot förore-

ningar i vatten där sötvattensfisk lever. Direktivet har lett

till två svenska dokument; ”Förordning om miljökvalitets-

normer för fisk- och musselvatten”2 och Naturvårdsver-

kets ”Förteckning över fiskvatten”3.

Den övergripande europeiska lagstiftning som till-

kommit i och med Vattendirektivet medför att Fiskvat-

tendirektivets giltighet utgår år 2013.

Resultat av mätningar 2003
För de 28 fiskvattenområdena gjordes i samråd med Björn

Bergquist vid Fiskeriverket en indelning i olika avsnitt.

Förekomsten av befintliga provplatser både inom de

nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen

utreddes och platser valdes för undersökningen. Provtag-

ningar och analyser har organiserats av respektive länssty-

relse eller av Institutionen för miljöanalys vid SLU. Resul-

taten för 2003 har sammanställts i en rapport till Natur-

vårdsverket, som är den ansvariga myndigheten.

Mätprogrammet genomfördes under senare delen av

2003. Sammanlagt togs ca 600 prover vid 88 provplatser.

Skyddas fiskpopulationerna?
Syftet med direktivet är att förhållandena skall vara såda-

na att fiskpopulationerna skyddas. Värdena på miljökvali-

tetsnormer är alltså satta så att en viss säkerhetsmarginal

finns. Men ibland kan det vara svårt att skilja mellan vad

som är naturligt tillstånd och hur stor mänsklig påverkan

är. Ett sådant exempel är vattentemperaturen.
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✒ Anders Wilander För att skydda fiskevatten mot föroreningar antog EU redan 1978 ett

första direktiv för vattenkvalitén, det s.k. fiskevattendirektivet. Genom att

ramdirektivet för vatten har införts kommer direktivet, som särskilt rör

fisket, att ersättas av ny lagstiftning, men tills vidare tillämpas det. Resul-

taten vid uppföljningen av direktivet i svenska fiskevatten ser bra ut, endast

för syre, nitrit och klor vid några provplatser fanns vissa frågetecken.
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Temperatur 
För miljökvalitetsnormen anges att 

a) Temperaturen som mäts nedströms ett hett utsläpp på

blandningszonens4 gräns får inte överstiga den normala,
opåverkade vattentemperaturen med mer än 1,5°C. Ett

sådant krav förutsätter dels att blandningszonen kan defi-

nieras dels att den normala vattentemperaturen kan

mätas.

I Säveån (26 Göta älv) sker utsläpp av varmvatten från

industri. Därför gjordes en ingående undersökning av

temperaturförhållandena uppströms och nedströms

utsläpp. Dessa resultat visar inte på någon påverkan (figur

1 och 2). Man kan förvänta sig att eventuell effekt skulle

vara mer synlig vid naturligt låga vattentemperaturer, men

så är inte fallet. Skillnaderna i temperatur mellan de två

mätstationerna är mycket mindre än 1,5° C.

b) Den andra kvalitetsnormen innebär att temperaturen
vid blandningszonens gräns inte får överstiga 21,5°C.

De månatliga mätningarna uppströms och nedströms

visar att temperaturen endast vid ett tillfälle var högre än

21,5°C. Men då var temperaturen lika hög både uppströms

och nedströms utsläppet. Det betyder att normens anvis-

ning att temperaturen får överskridas i fall av exceptionell

väderlek eller särskilda geografiska förhållanden gäller.

Här är det en kombination; både hög lufttemperatur och

närhet till en sjö. I augusti och september var lufttempera-

turen mer än 1,5° varmare än normalt i området enligt

SMHI. Värme lagras i sjön Aspens ytvatten strax

uppströms den första mätpunkten. Det är alltså sannolikt

att ingen kränkning sker här beträffande temperatur.

P Platser för provtaging och antal stationer.

Nr Vattenområde Antal stationer
1 Kalixälven 5
2 Åbyälven 2
3 Byskeälven 2
4 Umeälven+Vindelälven 6
5 Lögdeälven 2
6 Storsjön och Dammån 4
7 Ljungan 1
8 Mälaren 6
9 Hjälmaren 4

10 Roxen 2
11 Glan 3
12 Sommen 2
13 Vättern med tillflöden 4
14 Emån 3
15 Mörrumsån 2
16 Åsnen 1
17 Ivösjön 2
18 Vombsjön 3
19 Rönneå m biflöden 4
20 Ringsjön 2
21 Stensån 2
22 Bolmen 3
23 Fylleån 1
24 Ätran 3
25 Viskan 3
26 Göta älv 6
27 Vänern m Klarälven 10
28 Örekilsälven 2
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Figur 1. Temperaturförhållanden i Säveån (inom område
Götaälv, 26)vid tre provplatser uppströms och nedströms
utsläpp av hetvatten. Temperaturen uppströms och
nedströms utsläppen skiljer sig knappast åt.

Figur 2. Temperaturvariationen i Säveån vid provpunk-
terna 28 (nedströms Jonsered och nedströms utlop-
pet från Aspen) och 32 nära utloppet i Göta älv.

Temperaturförhållanden i Säveån
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FAKTA 

Definitioner SFS 2001:554
Fiskvatten: strömmande eller stillastående sötvatten

som behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där
fiskar lever eller skulle kunna leva

Laxfiskvatten: fiskvatten där fiskar som lax, öring, röding,
sik, siklöja nors och harr lever eller skulle kunna leva

Annat fiskvatten: fiskvatten där fiskar som gädda, abbor-
re, ål och karpfisk lever eller skulle kunna leva

I Naturvårdsverkets Författningssamling NFS 2002:6
förtecknas och klassificeras de 28 fiskvattnen.

Gränsvärden
Kraven på vattenkvalitet kan vara olika för laxfiskvatten
och andra fiskvatten. De delas i Direktivet upp i vägledan-
de och obligatoriska; motsvarande Författningssamling-
ens riktvärde respektive miljökvalitetsnorm. Författningen
föreskriver att miljökvalitetsnormerna skall uppfyllas
senast inom fem år från det att förordningen skall tilläm-
pas dvs 2006. Till dessa gränsvärden knyts olika krav på
hur ofta prover tas och hur mätseriens värden skall
tolkas. Det innebär att t.ex. för uppslammade ämnen
används medelvärdet medan för ammoniak eller pH-värde
skall 95% av mätvärdena uppfylla kravet.

Parametrar
I SFS 2001:554 föreskrivs följande parametrar med riktvärde eller miljökvalitetsvärde för laxfiskvatten (L) och andra fiskvatten (A).

Parameter Riktvärde Miljökvalitetsnorm
L A L A

Temperatur
Upplöst syre ≥ 9 mg/l ≥ 7 mg/l
pH 6–9 6–9
Uppslammade fasta substanser ≤ 25 mg/l ≤ 25 mg/l
Syreförbrukning (BOD5) ≤ 3 mg/l ≤ 6 mg/l
Nitriter ≤ 0,01 mg/l ≤ 0,03 mg/l
Fenolföreningar Ej påverka smak på fiskkött
Mineraloljebaserade kolväten Ej ge synlig hinna på vatten eller påverka smak på fiskkött
Ammoniak (NH3) ≤ 0,005 mg/l ≤ 0,005 mg/l ≤ 0,025 mg/l ≤ 0,025 mg/l
Ammonium, totalt (NH4) ≤ 0,04 mg/l ≤ 1 mg/l ≤ 0,2 mg/l ≤ 1 mg/l
Restklor ≤ 0,005 mg/l ≤ 0,005 mg/l
Zink ≤ 0,3 mg/l ≤ 1 mg/l
Koppar ≤ 0,04 mg/l ≤ 0,04 mg/l

Ett exempel på hur Författningen (och direktivet) behandlar en av de parametrar som har mer detaljerade föreskrifter:

Parameter Laxfiskvatten Annat fiskvatten
Riktvärde Miljökvalitetsnorm Riktvärde Miljökvalitetsnorm

Upplöst syre O2 mg/l 50% ≥ 9 50% ≥9 50% ≥8 50% ≥7
100% ≥ 7
100% ≥5

När koncentrationen
av syre faller under 6
mg/l, skall medlems-
staterna låta be-
stämmelserna i arti-
kel 7.3 träda i kraft.

När koncentrationen
av syre faller under 6
mg/l, skall medlems-
staterna låta be-
stämmelserna i artikel
7.3 träda i kraft.
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Syrgas
Mindre komplicerade anvisningar gäller för syrgas.

Koncentrationen skall i laxfiskvatten vara större än 9 mg/l

och i andra fiskvatten över 7 mg/l. Enligt direktivet gäller

detta mediankoncentrationer 5. När halterna faller under

6 mg/l respektive 4 mg/l skall särskilda utredningar göras.

Vid låga halter skall den ansvariga myndigheten; läns-

styrelsen, ”förvissa sig om att detta inte inverkar skadligt

på en balanserad utveckling av fiskpopulationen”. För

laxfiskvatten understiger värdena 6 mg/l i 2% av fallen och

för andra fiskvatten understigs 4 mg/l i 14% av fallen (figur

3). Bland laxfiskvattnen har Mörrumsån låga halter. Fyra

sjöar; Glan, Mälaren, Ivösjön (figur 4) och Ringsjön svarar

för de låga halterna bland andra fiskvatten. I alla dessa fall

är det de syrgasfattiga bottenvattnen som registreras.

Sådana förhållanden förekommer mer eller mindre natur-

ligt i näringsrika, relativt djupa sjöar och torde knappast

påverka fiskpopulationen. Dessa fiskarter uppehåller sig

då till ytligare, syrgasrikare vatten.

Ett tecken på att fiskevattendirektivet är ålderdomligt

framgår tydligt av kravet på bestämningar av BOD

(biokemisk syreförbrukning). I Sverige ingår numera den

parametern knappast i mätprogrammen. BOD mäter

syrgasförbrukningen och kvantifierar därmed en process i

syrgasbalansen. Den andra är återluftning, som inte

bestäms. BOD kan vara väsentlig för att förstå rinnande,

kraftigt förorenade vatten. Mätningarna i Mörrumsån,

som hade låga syrgashalter, visade emellertid inte på höga

halter av BOD. Som regel var koncentrationerna av BOD

låga.

Ammonium och ammoniak
Bestämningar av ammonium (NH4) och framför allt av

den toxiska delen ammoniak (NH3), som beräknas med

hjälp av pH-värdet, är viktiga för att klarlägga eventuell

toxicitet. Miljökvalitetsnormen på ≤0,025 mg/l överskrids

vid 1 av 430 bestämningar. Det striktare riktvärdet över-

skrids i ca 5% av alla mätningar. Förhållandet kan alltså

betraktas som gott.

Fenoler och mineralolja
Förekomster av fenoler och olja i vattnen har följts genom

uppgifter från länsstyrelserna. I få fall finns uppgifter om

oljehinnor.

Nitrit
Nitrit bildas som en mellanform när nitrat reduceras och

ammonium oxideras till nitrat. Nitrit är inte stabilt under

längre tid i vattnet, utan nybildas och bryts ned. Direkti-

vets riktvärde för nitrit är lågt, 0,01 mg/l för laxfiskvatten

respektive 0,03 mg/l för andra fiskvatten. I de modernare

Kanadensiska Water Quality Guidelines anges 0,06 mg/l.
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Figur 3. Frekvensfördelning för syrgashalter i andra fiskvatten och
laxfiskvatten. Miljökvalitetsnormerna för de bägge vattnen syns som
en vertikal linje. Värden till vänster kränker alltså normen, men
accepteras om förhållandena inte är skadliga för fiskpopulationen.

Figur 4. Syrgasförhållanden i Ivösjön (överst) och Mälaren, Granfjärden
(nederst). Den termiska skiktningen avskiljer bottenvattnet från
kontakt med luft. Syrgasen förbrukas av sedimenterande organiskt
material. Syrgas tillförs på nytt från luften vid höstcirkulationen.
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Bestämningen är svår; detektionsgränsen ligger strax

under riktvärdet. För laxfiskvattnen underskreds riktvär-

det i 62% av mätningarna och för andra fiskvatten i 84%.

Så många som åtta laxfiskområden har höga halter. Bland

andra fiskvattenområden förekommer mycket höga halter

i Ringsjön och Vombsjön.

Restklor
Klor kommer främst från utsläpp från blekeristeget i

cellulosaindustri. Användningen av klor har minskat

under de senaste decennierna. Länsstyrelserna redovisade

kända och möjliga utsläpp i områdena; i dessa genomför-

des mätningar. Proven måste analyseras omedelbart i

samband med provtagningen. Tyvärr finns ingen

kommersiellt tillgänglig mätutrustning som kan bestäm-

ma miljökvalitetsnormens koncentration på 0,005 mg/l. I

några fall, som i centrala Mälarens djupvatten och

Sommen registrerades halter över normens. Sådana

värden torde orsakas dels av mätutrustningens brist på

känslighet, dels på störningar av andra ämnen på bestäm-

ningen. Osäkerheten blir alltså stor, men misstänksamt

höga halter noterades bland annat i Glan, Emån och

Mörrumsån. Mätningar skall alltså fortsätta där.

Metaller
Som akut och kroniskt toxiska ämnen ingår zink och

koppar i Direktivet. För zink är uppmätta värden, som

förväntat, mycket lägre än miljökvalitetsnormen på 1,0

mg/l. Den högsta uppmätta koncentrationen är 0,079

mg/l. Samma förhållande gäller för koppar med ett rikt-

värde på 0,04 mg/l; högsta uppmätt koncentration är

0,007 mg/l.

Hur är det med kränkningar?
Generellt är förhållandena goda i Sveriges fiskvattenom-

råden. Med få undantag är syrgasförhållandena bra.

Anmärkningsvärt höga koncentrationer av nitrit uppmät-

tes i några vatten, främst i näringsrika andra fiskvatten

men även i några känsligare laxfiskvatten.

Svårigheter att bestämma fritt klor gör att genomförda

provtagningar inte kan avgöra om miljökvalitetsnormen

kränks. Därför kommer bestämningar av fritt klor att

fortsätta i områden med kända eller sannolika utsläpp och

misstänkt höga halter. Dessutom kommer provtagningar

att fortsättas under 2004 för att få ett komplett ”helårs”

underlag för ny utvärdering om tillstånd.

I Direktivet (se även §12 i SFS) anges att provtagning-

en får minskas eller avbrytas om det är lämpligt på grund

av vattnets kvalitet. Bestämningar av den föga upplysande

parametern BOD bör således upphöra. Vidare utgår

uppslammade ämnen för vilka inga höga halter har note-

rats vare sig i denna undersökning eller i andra kända

undersökningar. Inga indikationer på kränkande halter av

vare sig zink eller koppar finns i undersökningens materi-

al eller på annat håll. Kostnaderna för dessa bestämningar

är förhållandevis hög.

Dessutom kan antalet provplatser och provtagnings-

frekvenser minskas bl.a. för många av de opåverkade

Norrlandsälvarna.

✒  anders wilander är forskare vid Institutionen för

Miljöanalys, SLU.

noter och källhänvisningar
1. Rådets direktiv av den 18 juli 1978 om kvaliteten på sådant

sötvatten som behöver skyddas eller förbättras för att upprätt-

hålla fiskbestånden. Europeiska gemenskapernas officiella

tidning 15/vol. 02 sid. 93-102 eller 14.8.78 nr L 222/1

Ändring i Rådets direktiv av den 23 december 1991 om att stan-

dardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet

av vissa direktiv om miljön. Berör endast artikel 16 i Fiskevat-

tendirektivet och ingår i SFS 2001:554.

2. ”Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten” –

Svensk författningssamling 2001:554.

3. Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som skall skyddas
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten. NFS 2002:6

4. Blandningszonen är den zon där tillfört vatten blandas med

vattendragets. Hur fullständig denna blandning skall vara defi-

nieras inte i Direktivet. En rimlig nivå kan vara att utsläpps-

plymens vatten skall innehålla högst 10% oblandat vatten.

Blandningens omfattning är mycket svår att beräkna, helst skall

den bestämmas genom mätningar med spårämnen.

5. Medianvärdet delar alla mätvärden i två lika stora delar; hälften

av alla mätvärden är högre och hälften lägre än medianvärdet.

Medianvärdet är, i motsats till medelvärdet, inte känsligt för

extremvärden (t.ex. felaktiga bestämningar) och kan hantera

resultat lägre än detektionsgränsen.
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På följande sidor presenteras resultat från

ett urval av de rapporter som landets läns-

styrelser givit ut inom programmen för

grundvatten och sjöar och vattendrag under

2003–2004. De olika länsstyrelserna kan

nås på Internet under samlingsadressen

www.lst.se

Vattendrag och sjöar i Örebro län undersökta

Under 2003 genomförde Länsstyrelsen i Örebro en biologisk
undersökning om förekomst av mört i 9 sjöar, fiskfaunans
status i 15 vattendrag och slutligen bottenfaunan i 7 vatten-
drag. Resultaten visar praktiskt taget ingen påverkan alls.

Eftersom fisk är en vikig del i sötvattnens ekosystem är

fisksamhällenas status och eventuella förändringar i dessa

ett bra mått på miljöförändringar. Bottenfaunan är också

en viktig miljöindikator som framför allt kan signalera

försurningspåverkan eller påverkan av näringsämnen

och/eller organiska ämnen.

Resultaten från en biologisk undersökning är även

värdefulla som referensmaterial för framtida kontroller.

Undersökningarna i Örebro syftade till att bedöma

om försurning eller andra miljöförändringar har en nega-

tiv inverkan på fisk eller bottenfauna. De innebar också en

s.k. effektkontroll i vatten som kalkats och eventuellt

också återställts efter kalkning. De valda undersöknings-

typerna planeras dessutom ingå i miljömålsuppföljningen

för sjöar och vattendrag.

Ingen större påverkan av bottenfauna

Resultaten visar i allmänhet inte någon påverkan alls vare

sig av försurning, näringstillförsel eller organiska ämnen.

Bottenfaunans diversitet vid de sju stationerna Bornsäl-

ven, Gränsjöälven, Hammarskogsån, Håkanbolbäcken,

Järleån, Knäppabäcken och Lekhytteån ligger alla över

det förväntade värdet i regionen för opåverkade vatten.

(Shannons diversitetsindex användes som mått på diversi-

teten.)

Bra resultat för mört, sämre för öring

I samtliga 9 sjöar infångades småmört (<10 cm) vilket

tyder på god återväxt.

När det gäller öring så hade vattendragen ingen eller

en högst obetydlig avvikelse från den förväntade före-

komsten. Däremot var det sämre ställt med reproduktio-

nen i jämförelse med andra jämförbara öringbäckar. Den

försämrade reproduktionen för öring verkar stämma med

andra elfiskeresultat från vattendrag i mellersta och södra

Sverige. Nedgången torde bero på den oerhört torra

sommaren och hösten 2002.

källa:  Biologisk undersökning av 9 sjöar och 15 vattendrag i Örebro 
län 2003 av Pelle Grahn. Rapport 2004:15. Länsstyrelsen i

Örebro län.

Notiser från den regionala 
miljöövervakningen 2004
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Stockholms sjöar och vattendrag övergödda,
men inte försurade.

Inom ramen för riks- och länsinventeringen år 2000 under-
söktes vattenkemin i 168 sjöar och 36 vattendrag i Stockholms
län. Resultaten visar att försurningspåverkan är relativt låg
och att situationen förbättrats. Övergödningen är emellertid
ett stort problem och här behövs framtida insatser för att
motverka problemen. Höga halter av klorid indikerar stark
påverkan av vägsalt. Halterna av metaller var i allmänhet
låga och inga högre halter påträffades i tätortsnära sjöar.

Endast tre sjöar i Stockholms län hade ett pH-värde

under 6 och två saknade buffringsförmåga för sura

ämnen. Halterna var i nivå med dem som uppmättes 1995,

men en jämförelse längre bak i tiden till 1985 och 1990

visar på en stor förbättring av försurningsläget. Proverna

visade också att länets sjöar hade högre pH och buffert-

förmåga än landet i genomsnitt, dessutom var de också

tåligare mot surt nedfall.

Åtta av 164 undersökta sjöar hade en försurningsbe-

lastning över den kritiska belastningsgränsen, dvs. vad

naturen tål. Detta innebär att åtta procent av antalet sjöar

i Stockholms län löper risk att försuras, räknar man på

arealen sjunker andelen till två procent.

För vattendragen var pH-värdena också högre än

genomsnittet i landet och inga betraktas som försurade.

Buffringsförmågan var däremot sämre än den var 1995 och

detta beror troligen på de mycket höga flödena som rådde

i vattendragen under provtagningen 2000.

Kraftigt övergödda sjöar och vattendrag

När det gäller övergödningen är Stockholms sjöar däre-

mot betydligt mer näringsrika än i övriga landet. Värdena

för totalforsfor är mer än dubbelt så höga och klassas som

måttligt höga halter (klass 2). Värdena var högre än vid

föregående inventering 1995, men man kan inte utesluta

att utfallet påverkats av klimat- och provtagningsförhål-

landen.

För kväve var halterna också måttligt höga och lägre

under 2000 än vid föregående inventeringar. Tio procent

av sjöarna hade en kväve/fosfor-kvot som indikerar ett

stort underskott av kväve, något som gynnar blågrönalger.

Andelen övergödda sjöar motsvarade hela 70 procent

at den totala sjöarealen (Mälaren undantagen). Bara sex

procent kan betecknas som näringsfattiga, jämfört med

ett riksgenomsnitt för Sverige på 30 procent.

Även Stockholms läns vattendrag var näringsrika med

extremt höga fosforhalter och höga eller mycket höga

halter av totalkväve. Medianhalten av fosfor var t.ex. hela

sex gånger högre än riksgenomsnittet. För kväve var

motsvarande halt ungefär dubbelt så hög som för landet i

stort. Några näringsfattiga vattendrag fanns överhuvudta-

get inte.

Höga halter av organiskt material

Halterna av organiskt material (TOC – totalt organiskt

kol) var högre i Stockholm jämfört med landets genom-

snitt. Sjöar med högst halter organiskt material fanns i

länets norra delar. Däremot var färghalten lägre i Stock-

holm än i landets övriga delar. Både halten organiskt

material och färghalten hade ökat från provtagningen

1995. Förmodligen står orsaken att finna i de extremt höga

flödena i vattendragen efter den nederbördsrika somma-

ren år 2000.

Höga halter av klorid, lägre för metaller

Halterna av klorid var betydligt högre i Stockholms län

än i övriga Sverige, och de var högre än vid tidigare riksin-

venteringar. De högsta halterna fanns framför allt nära de

stora infartslederna till Stockholm, med en topp i Kock-

torpssjön, Nacka. Vägsaltet tros vara orsaken till dessa

höga halter.

Halterna av spårämnen och metaller i sjöar och

vattendrag var överlag låga eller mycket låga och fullt
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jämförbara med halter i övriga landet. För några ämnen;

koppar, krom, nickel, arsenik och vanadin låg genomsnit-

tet något över landets. Men för zink, aluminium, kadmi-

um, bly och kobolt låg de lägre.

källa:  Hur mår sjöarna och vattendragen? av Joakim Pansar.

Rapport 2004:12. Länsstyrelsen i Stockholms län.

Sjöar i Skåne mindre försurade

Länsstyrelsen i Skåne län har låtit utföra en statistisk utvär-
dering av tidsserier av vattenkvalitetsdata från sjöar och
vattendrag. Utvärderingen visade på tydliga miljöförän-
dringar under en tjugoårsperiod, 1981–2000.

På två områden har vattenmiljön förbättrats; försurningen

har gått tillbaka, åtminstone i vissa områden, och över-

gödningen ser ut att ha kulminerat. Men utvecklingen går

långsamt och under tiden inträffar andra förändringar av

mindre önskvärd art, t.ex. har ljusförhållandena i vissa

sjöar och vattendrag försämrats. Detta beror på att mäng-

den partiklar eller färgat organiskt material ökat. Mäng-

den syreförbrukande ämnen har också ökat på en del håll.

Fungerande provtagning

Det nuvarande provtagnings- och analysprogrammet som

används för sjöar och vattendrag inom Skåne län är ända-

målsenligt. Det har bland annat kunnat klarlägga hur små

förändringar år från år ackumulerats till statistiskt säker-

ställda förändringar under en tjugoårsperiod. Provtag-

ningar och analyser har i de flesta fall skett med god

noggrannhet med ett fåtal avvikelser. De långtidstrender

som kunnat identifieras bildar med få undantag ett trovär-

digt mönster.

Glesare provtagning, sämre underlag

Om man i en framtid skulle genomföra en glesare prov-

tagning, exempelvis en gång per kvartal istället för som nu

en gång per månad, minskar förstås sannolikheten att

upptäcka miljöförändringar. Grovt räknat kan det ta ca

50% längre tid att upptäcka en viss given årlig förändring i

miljötillståndet, dessutom ger programmet då ett sämre

underlag för uppföljningen av miljömålen.

källa:  Sjöar och vattendrag i Skåne – går utvecklingen åt rätt håll?
Statistisk utvärdering av vattenkvalitet och provtagningspro-
gram i Skåne län av Anders Grimvall och Anders Nord-

gaard. Rapport 2004:1. Länsstyrelsen i Skåne län.

Större vattensalamander inventerad i Värmland

Förekomsten av större vattensalamander i Värmlands län har
inventerats under en följd av år, 1991–2003. Under denna tid
har nio inventeringar genomförts på totalt 363 lokaler. Den
större vattensalamandern (Triturus cristanus) finns rödlistad
som missgynnad art och skyddas av bland annat EU:s habi-
tatdirektiv.

På 85 stycken eller 23% av de undersökta lokalerna åter-

fanns större vattensalamander. Den påträffades i äldre

kreaturs- och branddammar (67%), i skogstjärnar (13%),

dammar i grus- och lertäkter (10%), restvatten till Klaräl-

ven (5%), skogskärr (2,4%) och avsnörda småvikar från

Vänern (2,4%). Utifrån ett nationellt perspektiv är skog-

stjärnen en ovanlig biotop för större vattensalamander,

men den dominerar som fyndlokal i norra Värmland.

Större vattensalamander behöver permanenta, fiskfria,

solexponerade småvatten med tillräckligt höga pH-

värden för att kunna överleva och fortplanta sig.

När det gäller landvegetationen runtomkring vattnen

tycks tålig och klarar en bred zon av varierande landhabi-

tat kring lekvattnen, t.ex. gräsmark eller äldre löv- eller

granblandskog.
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Även vattnen uppvisar stor variation från vegetations-

fattiga skogstjärnar till näringsrika dammar med mycket

växtlighet. Så länge kontinuiteten av lämpligt habitat inte

bryts tycks populationer av större vattensalamander kunna

överleva under lång tid.

Tyvärr verkar dock trenden vara att fler lämpliga

småvatten försvinner än det tillkommer nya. På några

tidigare bebodda lokaler bedömdes utdöendegraden till

5%. På en plats har en lyckad nyetablering ägt rum i en

relativt isolerad ny damm.

Hotet mot arten kommer främst genom att befintliga

dammar i jordbrukslandskapet växer eller fylls igen. Intro-

duktionen av småfisk är också ett problem. För att hindra

den negativa utvecklingen krävs aktiva insatser och mer

heltäckande inventeringar är önskvärda.

För närvarande är endast Karlstads, Grums, Säffle och

Forshaga kommun inventerade.

källa:  Habitat och hotsituation för större vattensalamander (Triturus
cristanus). Sammanställning och utvärdering av inventeringar
i Värmlands län 1991–2003 av Jennie Niesel och Sven-Åke

Berglind. Rapport 2003:16. Länsstyrelsen i Värmland.

Signalkräftans aptit på flodpärlmusslor undersökt

Står flodpärlmusslan på kräftornas meny och i så fall hur ofta?
Länsstyrelsen i Skåne har genomfört en studie för att ta reda
på hur predation från kräfta påverkar förekomsten av flod-
pärlmussla.

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är utrot-

ningshotad och har försvunnit från en tredjedel av de tidi-

gare kända lokalerna i Sverige. Först försvann de på grund

av omfattande pärlfiske men senare har miljöpåverkan

som försurning och övergödning kommit att spela en allt

större roll för nedgången. Men hur är det med predation

från olika rovdjur? Tidigare har inte någon undersökt hur

exempelvis kräftor påverkar flodpärlmusslan. För att ta

reda på det utfördes experiment med hjälp av målarmuss-

la som har likartat utseende och skaltjocklek, eftersom

flodpärlmusslan är fridlyst.

Musslorna inte några favoriter

Studien visade att kräftor och då framför allt signalkräfta

äter musslor upp till 2 cm storlek. Men det tar lång tid,

vilket indikerar att kräftorna verkar ha svårt att öppna

musslorna. En mussla som redan är skadad löper därför

större risk att bli uppäten. Finns snäckor i närheten verkar

det som om kräftorna hellre äter dessa. Musslorna är med

andra ord inte något förstahands val.

Det visade sig också att signalkräftorna generellt

verkade ha större aptit på musslor än flodkräftan, som

behövde svälta längre innan den började äta musslor.

Skogsbruket påverkar

Studien inkluderade också inventering av flodpärlmusslor

i Klingstorpabäcken. Den visade bland annat att det inte

fanns några juvenila (unga) musslor i bäcken, vilket tyder

på en försämrad reproduktion. Andelen fina partiklar i

bottensubstrat var relativt hög, något som också missgyn-

nar reproduktionen. Påverkan från kräftpredation verkar

vara relativt liten. I Klingstorpabäcken verkar den största

negativa påverkan komma från skogsbruket och en grus-

täktsverksamhet i avrinningsområdet.

källa: Flodpärlmusslans känslighet för predation från kräftor – 
effekt i jämförelse med andra hotfaktorer i ett skånskt vatten-
drag av Samuel Hylander. Rapport 2004:18. Länsstyrelsen i

Skåne län.
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Referensstationer – grundvatten 

Programmet syftar till att ge en årlig rikstäckande

beskrivning av tillståndet i svenskt grundvatten. Under-

sökningarna ska även till viss del kunna beskriva påverkan

på grundvattnet av metaller, eutrofiering samt försurning.

Programmet utgör en del i den nationella sötvattensöver-

vakningen och kopplingar till ytvatten, främst rinnande

vatten, görs. Resultaten ska även ge underlag till och vara

hjälp vid utvärdering av bedömningsgrunder för grund-

vatten och miljökvalitetsmål samt normer.

Utförare: Sveriges geologiska undersökning, 
Box 670, 751 28 Uppsala

Kontaktperson: Lotta Lewin-Pihlblad, Lotta.Lewin-Pihlblad@sgu.se

Referensstationer – vattendrag 

Detta program syftar till att följa mellanårsvariationer och

förändringar över tiden i ett för landet representativt 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: SLU, Institutionen för miljöanalys 
Box 7050, 750 07 Uppsala

Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium
178 93 Drottningholm

Kontaktpersoner: Richard Johnson, 
Richard.Johnson@ma.slu.se (övrig biologi), 
Anders Wilander, Anders.Wilander@ma.slu.se (kemi), 
Björn Bergquist, Bjorn.Bergquist@fiskeriverket.se (fisk) 

Referensstationer – sjöar

Detta program syftar till att följa mellanårsvariationer och

förändringar över tiden i ett för landet representativt urval

av sjöar som inte direkt är påverkade av utsläpp eller

Miljöövervakning i sötvatten

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen syftar till att beskriva till-

stånd och förändringar i miljön. Finansiering av programmens

genomförande sker genom medel från Naturvårdsverket. Vid

sidan av de nationella programmen bedrivs även miljöövervak-

ning läns- eller avrinningsområdesvis. 

Kontaktperson för programområdet Sötvatten är 
Håkan Marklund, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm, hakan.marklund@naturvardsverket.se
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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 omkring 90 sjöar. I sjöarna

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 provtagning. Detta

sker genom att kemi- och planktonprov tas sju till åtta

gånger per år. Sjöarna provfiskas och bottenfaunaprov tas

en gång per år.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys 
Box 7050, 750 07 Uppsala

Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium
178 93 Drottningholm

Kontaktpersoner: Richard Johnson,
Richard.Johnson@ma.slu.se (övrig biologi), 
Anders Wilander, Anders.Wilander@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 omfattar totalt 50 statio-

ner. Programmet är huvudsakligen till för att möta de krav

som ställs på Sverige genom internationella konventioner.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys 
Box 7050, 750 07 Uppsala

Kontaktperson: Anders Wilander, Anders.Wilander@ma.slu.se

Stora sjöarna 

Delprogrammet syftar till att ge en årlig tillståndsbeskriv-

ning för såväl biologiska som kemiska variabler i Sveriges

stora sjöar. Resultaten utgör en del av den information

som årligen insamlas i övervakningsprogrammen 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 cirka tio sjöar. Prover från 18 sjöar läggs i prov-

bank för framtida analyser. Programmet syftar till att

studera ett antal miljörelevanta metaller och organiska

ämnen i såväl färskt som provbankat material. Insamling-

en är huvudsakligen knuten till referenssjöprogrammet

för att på så sätt erhålla annan information om provtag-

ningsplatsen. Resultaten utgör sen referensmaterial till

andra regionala undersökningar.

Utförare: Provbankning – Naturhistoriska riksmuseet, 
Gruppen för miljögiftsforskning, Box 50007, 
104 05 Stockholm. 
Kontaktperson: Anders Bignert, Anders.Bignert@nrm.se

Riksinventering, sjöar och vattendrag 

Dessa undersökningar syftar till att ge en rikstäckande

bild av tillståndet hos det samlade beståndet av svenska

sjöar och vattendrag och påverkan av försurning, övergöd-

ning och förekomst av metaller. Under senare år har resul-

tat från sjöinventeringarna bland annat utgjort underlag

för internationella överenskommelser om utsläppsbe-

gränsningar av svavel och kväve.

Riksinventeringen genomförs vart sjätte år för att

passa till internationella rapporteringskrav. Den senaste

riksinventeringen genomfördes under hösten 2000. Prov-

tagningen omfattade 3 464 sjöar och 727 vattendrag;

bottenfauna provtogs i 20 procent av sjöarna och 97
procent av vattendragen.

Utförare: Institutionen för miljöanalys
SLU, Box 7050, 750 07 Uppsala

Kontaktpersoner: Richard Johnson, Richard.Johnson@ma.slu.se
(biologi) och Anders Wilander,
Anders.Wilander@ma.slu.se (kemi)

Integrerad kalkeffektuppföljning (IKEU)

Långsiktiga effekter av kalkning följs i 14 sjöar och 12
vattendrag.

Programmet ska visa om den svenska kalkningsverk-

samheten återskapar ekosystem som liknar situationen

före försurning samt avgöra om kalkningsverksamheten

leder till oönskade effekter i sjöar och vattendrag.

Utförare: SLU, Institutionen för miljöanalys, Box 7050, 
750 07 Uppsala (vattenkemi, viss biologi), 
ITM Solna, Stockholms universitet 
106 91 Stockholm (metaller, sediment) och 
Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet, 
178 93 Drottningholm (fisk).

Kontaktpersoner: Gunnar Persson (projektledare) 
Gunnar.Persson@ma.slu.se

Ansvarig för detta program hos Naturvårdsverket: Torbjörn Svenson,
torbjorn.svenson@naturvardsverket.se



Regional övervakning

Länsstyrelserna bedriver själva, eller i samverkan med

andra, en miljöövervakningsverksamhet med delvis

samma programstruktur och syften som den nationella,

det vill säga med länsvisa sjö- och vattendragsinventering-

ar samt referenssjöar och -vattendrag. Därtill förekommer

specialundersökningar av objekt som är av särskilt intresse

för respektive län. Undersökningarna organiseras av läns-

styrelserna och finansieras till stor del av Naturvårdsver-

ket.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Länens miljöövervakningsansvariga. Under Natur-

vårdsverket hemsida för miljöövervakningen finns aktuella
länkar 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 bedrivs

en effektuppföljning efter program från länsstyrelserna

och med godkännande av Naturvårdsverket. Den vatten-

kemiska effektuppföljningen omfattar cirka 7 500 sjöar

och 700 vattendrag. Även biologisk effektuppföljning

utförs.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Kalkningsansvariga på länsstyrelserna.

Samordnad recipientkontroll (SRK)

Kopplat till föroreningsutsläpp och annan påverkan

bedrivs fortlöpande avrinningsområdesvisa undersök-

ningar i regi av vattenvårdsförbund och vattenförbund.

Verksamheten 1997 omfattade 680 provtagningspunkter i

sjöar och 1 350 provpunkter i vattendrag.

Utförare: Varierar.
Kontaktpersoner: Vattenvårdsförbund och vattenförbund.

Länsvis eller avrinningsområdesvis miljöövervakning

Andra program
för långsiktiga
undersökningar

Vattenföring

SMHI:s observationer eller beräkna-

de värden för vattenföring används

för beräkningar av materialtranspor-

ter med vattendragen inom såväl den

nationella som den regionala miljö-

övervakningen.

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 tre

största sjöarna undersöks årligen

genom Fiskeriverkets försorg.

Utförare: Fiskeriverket
Sötvattenslaboratoriet

Kontaktperson: Per Nyberg, 
per.nyberg@fiskeriverket.se

Datavärdskap
Naturvårdsverket arbetar med ett nationellt system med datavärdskap för

miljöövervakningens olika områden. Datavärdskapet innebär bland

annat att kvalitetssäkra och tillgängliggöra insamlade data. Hittills har

datavärdskap inrättats för fyra områden inom sötvattensområdet.

Datavärdskap grundvatten
Omfattning: Nationella och regionala miljöövervakningsprogram samt 

SGU:s grundvattennät
Datavärd: Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Kontaktperson: Bo Thunholm, Bo.Thunholm@sgu.se

Datavärdskap sjöar och vattendrag 
Omfattning: Nationella och regionala miljöövervakningsprogram, undantaget hydrologi,

organiska miljögifter i sediment och biologiskt material samt fisk.
Datavärd: SLU, Institutionen för miljöanalys

Box 7050, 750 07 Uppsala.
Kontaktperson: Lars Sonesten, Lars.Sonesten@ma.slu.se.

Datavärdskap fisk 
Omfattning: Statistik från provfisken och elfisken inom framförallt den regionala och

nationella kalkeffektuppföljningen.
Datavärd: Fiskeriverket Sötvattenslaboratoriet 

Kustfiskelaboratoriet, 740 71 Öregrund.
Kontaktperson: Magnus Appelberg, magnus.appelberg@fiskeriverket.se

Datavärdskap miljögifter i biota 
Omfattning: Miljögifter i nationella och regionala övervakningsprogram.
Datavärd: IVL Svenska miljöinstitutet AB, Box 47086, 402 58 Göteborg
Kontaktperson: Eva Brorström-Lundén, eva.bl@ivl.se.



grundvatten
referensvattendrag
provfiske
provbankning
provfiske och provbankning
referenssjöar
flodmynningsstationer

Miljöövervakning av sjöar och vattedrag 
äger rum på hundratals platser runt om i landet. 
Kartan visar provtagningsstationerna.

Sötvatten belyser miljöövervaknings-

resultat från det gångna året. Denna

rapport tar bland annat upp den så

kallade typologiindelningen – hur indel-

ningen av våra vatten ska se ut inom

den framtida miljöövervakningen.


