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1. Förord 

WRS Uppsala AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län inventerat småsvalting, Alisma 
wahlenbergii, i Stora Ullfjärden. Småsvalting är en starkt hotad undervattenväxt som endast finns på 
ett fåtal platser i världen. Inom Uppsala län är den känd från tre dellokaler i Stora Ullfjärden. 
Inventeringen är utförd den 12-13 juli 2005, av Yvonne Byström, WRS Uppsala AB. I denna 
rapport redovisas förutom resultat från inventeringen även tänkbara orsaker till att arten har 
minskat.   
 

2. Sammanfattning 

Småsvalting, Alisma wahlenbergii, är en undervattensväxt som är endemisk för 
Östersjöregionen. Den finns på ett fåtal platser i Sverige, Ryssland och Finland, som enda 
platser på jorden. I Sverige finns idag kända småsvaltinglokaler endast i Mälaren och i 
Bottenviken. I Mälaren finns nio kända lokaler. Av dessa återfinns tre i Stora Ullfjärden, 
utmed rullstensåsen på Uppsala läns sida. Arten är uppmärksammad som hotad och i behov 
av skydd i många sammanhang, både nationellt och internationellt. Den är förtecknad i 
IUCN:s internationella rödlista över kärlväxter och den ingår i Bernkonventionens 
förteckning över Strängt skyddade växter i Europa. Arten är klassad som starkt hotat 
(hotkategori EN) i Artdatabankens nationella rödlista. Den är också en prioriterad art i EU:s 
Art- och habitatdirektiv (Natura 2000).  
 
Arten är tidigare känd från betydligt fler lokaler i Mälaren samt från lokaler i 
Nyköpingsområdet, men har kraftigt minskat i utbredning sedan mitten av 1900-talet.  
 
I årets inventering ses en återhämtning av bestånden på några av lokalerna i Stora 
Ullfjärden. På den största dellokalen, i Stora Ullfjärdens sydligaste del, är minskningen 
fortfarande markant och oroväckande. 
 
Hoten mot konkurrenssvaga växter är många och det finns säkerligen ett antal faktorer som 
påverkar småsvaltingens livsvillkor och utbredning. Somliga är av storskalig natur, som 
eutrofiering via luftnedfall och via näringsläckage från åkermark och enskilda avlopp. 
Åtgärder för att minska näringstillförseln till Ullfjärdarna pågår och är ett långsiktigt 
arbete. I den lilla skalan utgör konkurrens från andra växter som vass och sjösäv ett hot.  
 
För undervattensväxter generellt är ljustillgången en avgörande faktor och antas också vara 
mycket betydelsefull för småsvaltingen. Småsvaltingens ekologi och livsvillkor är dock 
ganska dåligt kända.  
 
I denna rapport föreslås åtgärder i syfte att behålla befintliga biotoper och skapa 
förutsättningar för nya växtplatser för småsvalting i Stora Ullfjärden. Skötselåtgärder som 
vidtas behöver följas upp och utvärderas, som en del i arbetet för att vinna mer kunskap om 
småsvaltingen.  
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3. Inledning 

Systematisk och regelbunden inventering har gjorts sedan mitten av 1980-talet av Karin 
Martinsson, Botaniska Trädgården, Uppsala Universitet och senare av Anders Jacobsson, 
Lunds Universitet. Fasta provrutor för småsvaltinginventering finns sedan några år i 
delområde 1, se figur 1. De inventeras regelbundet. 
 
Yvonne Byström, WRS Uppsala AB, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län under 
sommaren 2005 gjort en utredning av småsvaltingens status i Stora Ullfjärden. Arbetet 
utgörs av en inventering av bestånden i de tre delområdena utmed Ullfjärdens västra strand, 
samt en utredning om tänkbara orsaker till artens minskning. I arbetet ingår också förslag 
till åtgärder med syfte att gynna och säkerställa småsvaltingens långsiktiga existens. 
 

4. Fakta om småsvaltingen  

Artbeskrivning 

Småsvalting, Alisma wahlenbergii, är en flerårig undervattensväxt. Den blir 8-30 cm hög och 
bladen växer i rosett. I Mälaren växer den vanligen på vattendjup på 0,5-2 meter, men kan 
förekomma på djup ända ner till 3,5 meter.  
 
Småsvaltingen blommar i juli-augusti under vattenytan med kleistogama (slutna) blommor 
som är självbefruktande. Den kan även blomma med öppna blommor ovan vattenytan. 
Blomställningen är kortare än bladen. Fröerna flyter ej utan faller till bottnen, och 
fröspridningen antas vara begränsad till moderplantans närområde. En viss vegetativ 
förökning förekommer via rhizom.  
 
Småsvalting är endemisk för Östersjöregionen. Den är känd från lokaler i Mälaren, 
Bottenviken och Finska viken. Den genetiska variationen är liten. Artens ursprung är 
osäkert, men enligt Anders Jacobsson tyder undersökningar på att den uppstått efter senaste 
istiden, ur den närstående arten grässvalting, Alisma gramineum. 
 

Biotop 

Småsvalting växter på steniga och sandiga bottnar, ibland med inslag av finare material. I 
Mälaren återfinns småsvalting på lokaler i anslutning till rullstensåsar. Arten finns i 
bräckta, mestotrofa-eutrofa klara vatten med relativt hög konduktivitet (Jacobson 2005). 
 
Småsvalting är måttligt näringsgynnad (Martinsson 1988). På kort sikt kan en ökad tillgång 
på näring gynna arten. På lång sikt tar dock eutrofieringens negativa effekter överhanden. 
Förändringar i ljus-, syre- och konkurrensförhållanden missgynnar då arten.  
 

Följearter 

Småsvalting växer ibland som enda art. Ofta växer den dock tillsamman med några andra 
småväxta konkurrenssvaga undervattensväxter som den verkar ha samma biotopkrav som. I 
Stora Ullfjärden växter den tillsammans med trådnate, Potamogeton filiformis, hårsärv, 
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Zannichellia palustris och höstlånke, Callitriche hermaphroditica. Alla dessa arter uppvisar 
tillbakagång.  
 

Skydd 

Småsvalting är fridlyst. Det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada 
exemplar av arten.  
 
Småsvalting är upptagen i Bernkonventionens bilaga 1 (strängt skyddade växter). Arten är 
upptagen som särskilt prioriterad och skyddskrävande i EU:s habitatdirektiv. Två av de 
Natura 2000-naturtyper där småsvalting förekommer är prioriterade.  
 
Det internationella skyddsvärdet är stort och nationellt och regionalt har Sverige och 
länsstyrelserna ett stort ansvar för artens fortlevnad. 
 
Flera av småsvaltinglokalerna i Stora Ullfjärden ligger inom naturreservatet Ekillaåsen. 
Ekilla naturreservat och hela vattenmiljön på Uppsala läns sida är också Natura 2000-
område.  
 

Småsvaltingbiotop på stenig botten i Stora Ullfjärden.  
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5. Stora Ullfjärden 

Naturgeografi 

Stora Ullfjärden är en sjölik del av Mälaren. Stora och Lilla Ullfjärden utgör den innersta 
delen av vattensystemet och ligger som en avskiljd del i Mälarens nordöstra del. Stora 
Ullfjärden begränsas i söder av ett smalt sund, Skälsund, till Lilla Ullfjärden. I norr 
avgränsar Varpsund mot Ryssviken. 
 
Ekillaåsen, som är en tvärås till Uppsalaåsen, löper utmed Stora Ullfjärdens västra sida. 
Stranzonen på den västra sidan utgörs av en smal hylla av ursvallat åsmaterial. Hyllan är på 
de flesta ställen endast 5-6 meter bred innan åsen sluttar brant ner fjärden. I sjöns södra del 
är hyllan bredare, uppåt 10 meter på vissa platser.  
 

Hydrologi 

Medelvattendjupet är 15,2 m och största djupet 27 meter. Omsättningstiden är beräknad till 
4 år (Carlsson, 1999). Den relativt långa omsättningstiden gör Ullfjärden känslig för 
föroreningar.  
 
Stora Ullfjärdens avrinningsområde är ca 4 000 ha. Dessutom tar Stora Ullfjärden emot 
vatten från Lilla Ullfjärden (800 ha avrinningsområde). Grundvattentillflödet antas utgöra 
en betydande hydrologisk post. Åsen sträcker sig utmed hela västra sidan. Tillrinning av 
grundvatten från Ekillaåsen är beräknad till 40-160 l/sek. (Carlsson, 1999) och kan som 
hydrologisk post utgöra 20% eller mer av tillflödet.  
 
Närmare 50% av avrinningsområdet, 1800 ha, utgörs av jordbruksmark. Huvuddelen av 
jordbruksmarken är belägen väster och sydväst om Stora Ullfjärden och avvattningen sker 
via diken och en mindre å som mynnar i Ullfjärdens södra del i Fagerviken, strax norr om 
Ekillabadet. 
 

Näringsstatus 

Stora Ullfjärden klassas som mycket näringsrik, klass 5, enligt SNV:s bedömningsgrunder, 
med kraftigt förhöjda halter av både fosfor och kväve (Carlsson, 1999). Vattenkvaliteten har 
försämrats avsevärt sedan mitten av 1900-talet.  
 
Medelhalt för totalfosfor i mätningar från 1968-96 är 65 µg/l. Halterna är tre gånger så 
höga som naturliga bakgrundshalter i området. Fjärden belastar också nedströms liggande 
vatten med sitt höga näringsinnehåll.  
 
Algblomningar av cyanobakterier är vanligt förekommande. 
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Föroreningskällor 

Enligt schablonberäkningar gjorda i Ytvattenöversikt för Stora och Lilla Ullfjärden är de 
främsta källorna som tillför fosfor enskilda avlopp, 58 %, och åkermark, 29 %. Den årliga 
tillförseln av fosfor är beräknad till 1600 kg (Carlsson, 1999).  
 
Kväve kommer främst från åkermark, 65%, och från enskilda avlopp 16%. Årlig tillförsel är 
beräknad till 36 ton (Carlsson, 1999).  

 

6. Inventering  

Material och metoder 

Metod 
Inventering av småsvalting, Alisma wahlenbergii, i Stora Ullfjärden, har utförts den 12:e och 
13:e juli 2005 av Yvonne Byström, WRS Uppsala AB. 
 
Vid inventeringstillfället var många av småsvaltingarna utvuxna och i blomning. På några 
av lokalerna fanns dock ett stort antal små plantor och endast ett fåtal stora blommande 
plantor. 
 
Inventeringen har utförts som en totalinventering. Alla individer av småsvalting har 
räknats.  
Metoden är densamma som Karin Martinsson och Anders Jacobson tillämpat vid sina 
inventeringar, sedan mitten av 1980-talet respektive 1990-talet. 
Bestånden har positionsbestämts med GPS, med en noggrannhet av ca 10 meter.  
Hela strandsträckan på Uppsala läns sida har kontrollerats. I områden där småsvaltingen 
kan tänkas växa, det vill säga på öppna, steniga, grunda strandpartier, har arten eftersökts.  
Siktdjup och konduktivitet mättes också. 
 
Förhållanden under inventeringen 
Vid inventeringen var vädret klart och soligt. Vinden var svag till måttlig och sikten i 
vattenmassan god. Ingen algblomning observerades i det inventerade området i Stora 
Ullfjärden. Lufttemperaturen var 25-30 grader och vattentemperatur i strandzonen 26 
grader Celsius.  
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Resultat av inventering 2005  

Småsvalting har eftersökts utmed hela sträckan från Skälsund upp till Varpsund, på Stora 
Ullfjärdens västra sida. Småsvaltingen finns i tre delområden i den södra och västra delen, 
på en hylla av ursvallat åsmaterial. Lokaler har återfunnits inom alla delområden. Inga nya 
lokaler har hittats.  
 

 
Figur 1. Inventerade lokaler i de tre delområdena i Stora Ullfjärden. Pilarna markerar föreslagna områden för 
åtgärder (se avsnitt 11). Underlagskarta Lantmäteriets terrängkarta, 11H SO. © Lantmäteriet. 
Publiceringstillstånd via Länsstyrelsen i Uppsala län, licensavtal 106-2004/188C.
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Område och dellokaler Antal 
småsvaltin
g 

GPS-position  
RT 90, noggr. 
ca 10 m 

Kommentar 

Område 1  
Området i södra delen. Från Skälsund till udde vid Ekillabadet 
 
 

1A 47 y 1596724 
x 6610888 

 

 1B 250 y 1596547 
x 6610802 

 

 1C 164 y 1596447 
x 6610840 

 

 1D 73 y 1596388 
x 6610863 

Närhet till badet och risk för 
slitage från badgäster och 
fritidsfiskare 

Summa delområde 1 534   
Område 2 
Område i sydväst. Från Ekillabadet till Piteå udde 
S. om grustag n om 
bryggor 

2A 405 y 1596150 
x 6611292 

 

Summa delområde 2 405   
Område 3 
Norr om Piteå udde till udde där åsen sluttar brant ner i Ullfjärden 
 3A 52 y 1596167 

x 6612060 
Beståndet är flankerat av säv och 
vassbestånd. Området lämpligt 
för skötselåtgärder 

 3B 600 y 1596132 
x 6612209 

Svårräknat. Tätt bestånd med 
huvudsakligen små (års?) plantor 

Summa delområde 3 652   
 
Siktdjup mättes till 3,5 meter, med Secchiskiva.  
 
Konduktivitet mättes på några av småsvaltinglokalerna och i öppna vattenmassan. Värden i 
genomsnitt 34 mS/m.  
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Tidigare inventering 1986-2003  

Sedan mitten av 1990-talet har småsvaltingbestånden i Stora Ullfjärden följts av Karin 
Martinsson, Botaniska Trädgården, Uppsala universitet, och på senare år även av Anders 
Jacobson. Nedanstående uppgifter och kartor är deras material och publiceras med deras 
tillstånd.  
 

 
 
Figur 2. Kartor över delområden vid tidigare inventeringar, samt resultat från 1994 års inventering.  
Material från Karin Martinsson och Anders Jacobsson. Den vänstra kartan finns publicerad i Svensk bot. 
tidskrift 91 (1997) i artikeln Småsvalting, Alisma wahlenbergii, i Sverige - förr och nu 
 
 
Tabell 1. Resultat från inventeringar 1987-2003, av Karin Martinsson och Anders Jacobson.  
Jämförande siffror från 2005 års inventering utförd av Yvonne Byström. 
 

 1987 1992 1993 1994 1996 2000 2003  2005 

Område 1 1783 1762  2016 447 335 450  534 

Område 2 292 314  500 128 27   405 

Område 3   520 433 212 220   652 

 

Fluktuationer eller tillbakagång 

Dokumentation av småsvaltingbestånden i Stora Ullfjärden visar på stora variationer. Fram 
till 2003 finns en nedåtgående trend i alla delområden. 2005 års siffror visar på en 
återhämtning i område 2 och 3. I område 1 är dock minskningen bestående och oroväckande.  
 
Det är tänkbart att arten naturligt fluktuerar från år till år. Enligt Anders Jacobson 
(muntlig uppgift) uppvisar arten stora variationer i utbredning olika år på finska sidan av 
Östersjön. Förutsättningarna kan säkert variera stort från år till annat, på grund av väder, 
soltimmar, algblomningar mm. Kunskaperna om arten och dokumentation av bestånden i 
Sverige är begränsad.  
Sett i ett längre tidsperspektiv är helt klart att arten minskat. Arten har försvunnit helt från 
flera tidigare kända lokaler i Mälaren.  
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7. Förändringar 1986, 1995, idag 

En jämförande studie av vegetation i strandzonen har också gjorts inom ramen för detta 
uppdrag. Skuggande träd samt vassvegetationens utbredning har studerats med hjälp av 
flygbilder. Bilderna som använts är IR-fotografier i skala 1:30 000 från 83-06-18 respektive 
95-06-24. Uppgifter om förhållandena idag beskrivs utifrån kartor och observationer i fält 
gjorda under inventeringen den 12:e och 13:e juli 2005.  
 
Det går inte att med bestämdhet säga ifall vassvegetationens utbredning förändrats. Skalan 
gör det svårt att tydligt se vassarna. Tidpunkten för fotograferingen kan också påverka 
beståndens utbredning. Vassbestånd som kan ses i bilderna från -83 är samma som -95. Det 
är också samma som återfinns idag enligt observationer i fält. De ser ut att ha ungefär 
samma utbredning.  
 
Område 1: Skälsund fram till Ekillabadet 
Större delen av området har öppna strandpartier med en vegetation av små, 
konkurrenssvaga undervattensarter. Ett större vassbestånd finns vid Broudden (udden som 
sticker ut mellan Skälsund och Döparviken). Strandträden skuggar strandzonen ordentligt 
på de flesta ställen utmed sträckan. Stranden vetter mot norr och redan mitt på dagen, vid 
inventeringstidpunkten i juli, låg de flesta småsvaltinglokalerna i skugga. 
 
Skogsvegetationen har mer luckig karaktär i bilderna från -86 jämfört med -95. Större 
partier av torrängsbiotoperna är synliga genom bladverket. Lövträdsridåerna utmed 
stranden ser glesare ut, med luckigare och mer ljusgenomsläppliga partier. 
 
En förtätning av trädridån utmed stranden verkar ha varit pågående under en längre tid. 
 
Områden 2: norr om Ekillabadet fram till Piteå udde 
Vasspartier finns på flera ställen utmed sträckan. I Fagerviken precis norr om badet, vid 
sommarstugor och ån som avvattnar jordbruksmarker i väster, växer ett stort bestånd. Det 
hålls delvis öppet av sommargästerna, till exempel intill bryggor. Mindre partier av vass 
finns, men större delen av sträckan utmed grustaget är öppen stenstrand. Vass finns också 
norr om grustaget samt i ett stort bestånd kring Piteå Udde.  
 
Grustäkt bedrivs under vattenytan i ett område i gropen norra del. Ett parti av stranden 
utmed täkten saknar trädvegetation och stranden ser inrasad ut.  
 
Grustäktens område är nästan dubbelt så stort -96 jämfört med -85. Sträckan utmed 
Ullfjärdens strand har fördubblats. Det inrasade partiet syns i bilderna från -96.  
 
Område 3: Norr om Piteå udde fram till utstickande udde där åsen sluttar brant ner 
vattnet (hak saknas)  
Området har omväxlande partier med vass och säv och luckor med öppna strandsträckor. På 
vissa partier växer blomvass på lite djupare vatten, på åssluttningen.  
 
Vassvegetationen återfinns på flygbilder från -85 och -96. Möjligen har bestånden blivit 
mäktigare, framför allt i områdets norra del. Observationer i fält ger intrycket att säv och 
vass vinner mark och kryper inpå småsvaltingbiotoperna. Oftast växer blomvassen på något 
djupare vatten än småsvaltingen och bedöms inte vara ett stort hot.  
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En grustäkt på åsens norra område är i drift -85 och fler skogspartier ser nyavverkade ut. 
Bland annat är ett stort parti av åssluttningen är avverkat, ända ner till bården av 
strandlövträd. Utmed denna strandsträcka finns småsvalting. I bilderna från -96 är det 
området åter skogsklätt. Istället finns avverkade partier längre norrut i området. Täkten är 
inte i drift -96, utan är planterad med träd.  
 

8. Tänkbara orsaker till hot och minskning 

 
• Näringsstatus: Mer näring ökar den biologiska produktionen och ger förändrade 

konkurrensförhållanden. Näringsgynnade arter vinner mark på bekostnad av 
konkurrenssvaga, småväxta arter. Vass, säv och andra högväxande arter tar bottenyta 
och ljus. Näringstillgången ger en skuggning i vattenmassan genom högre produktion 
av alger, tex. blommande planktonalger eller algpåväxt. 

 
• Skuggande strandvegetation: Ljustillgången påverkas i hög grad av strandträdens 

skuggning av vattnet. Träden växer och bladverken tätnar med tiden och ger en allt 
skuggigare miljö i strandzonen.  
 

• Minskad amplitud: Mälaren var oreglerad fram till 1943 (Martinsson & Jacobson 1997). 
Amplitud och iserosion antas skapa störda miljöer där konkurrenssvaga arter kan finna 
växtplats. 

 
• Förändrade grundvattenförhållanden: Grundvatten från Ekillaåsen utgör en betydande 

hydrologisk post. Förändringar i grundvattentillströmning påverkar säkert Stora 
Ullfjärdens vattenkvalitet i stort och vattenkvaliteten och förhållandena utmed åsen i 
synnerhet. Bottnarna utmed åsen är småsvaltingens biotop. Utströmning av 
grundvatten från åsen antas förbättra förhållandena för småsvaltingen genom att det ger 
ett näringsfattigare och klarare vatten.  

 
• WIJ Grustäkt, norr om Ekillabadet: Nytt täkttillstånd medgavs 2003, för 

täktverksamhet på fastigheterna Vi 6:1 och 11:1 i Håbo kommun. Tillståndet gäller till 
år 2010. Täktområdet utvidgas framför allt västerut i ytled, täkt kommer också att ske 
på större djup, under vattenytan i större delen av området.  
 
Sannolikt påverkas grundvattnets strömningsmönster i åsen av täktverksamheten. 
Kanske förändras också utströmningsområden från Ekillaåsen till Stora Ullfjärden. Det 
är dock inte möjligt att uttala sig om hur och i vilken omfallning eller vilka effekter 
eventuella förändringar kan få.  

 

9. Diskussion  

Det är inte helt lätt att förstå vad som gör ett område till en lämplig biotop för småsvalting. 
Ofta är bestånden koncentrerade till ett mindre område trots att intilliggande lokaler ter sig 
som likvärdiga vad gäller bottensubstrat, mellanartskonkurrens, ljustillgång mm. På vissa 
områden växer småsvaltingen som spridda, enstaka exemplar och på andra områden i täta 
bestånd. Individernas storlek varierar också. Vid inventeringstillfället uppvisade de flesta 
lokalerna huvuddelen vuxna exemplar, med mindre andel små plantor. På den nordligaste 
lokalen, 3B, fanns övervägande små exemplar som växte mycket tätt. De små plantorna 
antas vara frögrodda exemplar, nya för året medan de stora, blommande antas vara 
övervintrade.  
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Tillgången på ljus antas vara avgörande för småsvaltingen. Ljusförhållandena påverkas 
direkt av strandnära träd som skuggar strandzonen. Annan vattenvegetation, framför allt 
vass och säv påverkar också, både ljus och utrymme. Vattnets innehåll av näring har stor 
indirekt betydelse. Näringstillgången påverkar produktionen i vattenmassan. Växtplankton 
och annan vattenvegetation skuggar bottenvegetationen. Algblomningar är vanligt 
förekommande i Stora Ullfjärden. Den uppväxande skogen på sluttningen intill 
småsvaltinglokalerna påverkar ljusförhållandena i vattnet.  
 
Småsvaltingen är en konkurrenssvag art. I Stora Ullfjärden återfinns den på lokaler som har 
en mosaik av solbelysta ytor och halvskugga, som främst skapas av strandträdens bladverk. 
Biotoperna finns på steniga öppna bottnar där inga vassväxter finns. Arter som småsvalting 
samexisterar med är trådnate, gräsnate, hårsärv och ibland höstlånke. De är alla småväxta 
och konkurrenssvaga undervattensväxter, som lever en tynande tillvaro. Åtgärder som 
förbättrar för småsvaltingen antas också gynna följearterna.  
 
I Mälaren återfinns småsvalting på lokaler i anslutning till rullstensåsar. Vad som är 
utmärkande för biotoperna är att de har bottensubstrat av sand, grus och sten och i mindre 
grad finmaterial som lera och organiskt material. Det kan också finnas andra kopplingar som 
har med åsen att göra, t.ex. utströmning av grundvatten och höga halter av kalk. Det är 
dock inte utrett hur det förhåller sig med det.  
 
Det område där minskningen är tydligast är i Stora Ullfjärdens södra del. Från 1984 till 
mitten av -90-talet har ca 2000 plantor hittats vid inventeringar. Sedan mitten av 90-talet 
har ca 500 plantor hittats i området. Det är också det område som kan antas ha påverkats 
mest av att de strandnära träden tillväxer och förtätas. Skuggningen blir större här, då 
stranden vetter mot norr, än på lokalerna i områden 2 och 3 som vetter mot öster.  
 
Vassarnas utbredning och strandträdens skuggning förmodas spela stor roll för 
småsvaltingen.  
 
Båttrafik och tramp från badgäster bedöms inte vara något stort problem i Stora Ullfjärden.  
 

10. Slutsatser 

För att hitta rätt strategi för att skydda småsvaltingen behövs mer kunskap om artens 
ekologi. Skötsel och uppföljning och utvärdering av resultaten bör ses som en del i det 
arbetet. 
 
Åtgärder behöver vidtas på flera olika sätt. Det är ytterst viktigt att jobba vidare på att 
minska näringstillförseln, både via förbättring av situationen för enskilda avlopp och genom 
åtgärder i avrinningsområdet, som till stor del utgörs av jordbruksmark.  
 
Åtgärder för att minska partikel- och näringstillförseln via ån som mynnar i Fagerviken 
bedöms som särskilt angeläget. Ån avvattnar ett stort område med jordbruksmark och 
enligt sommarboende i Fagerviken grumlar ån vattnet ordentligt. Läget, i fjärdens södra 
del, gör att den har stor påverkan, förmodligen på hela Stora Ullfjärden och på det 
närliggande Ekillabadet.  
Biotopvård för att bibehålla öppna bottenpartier och för att skapa ett bra ljusklimat bör 
göras. Vassvegetation bör hållas efter och strandnära trädvegetation luckas där det bedöms 
finnas behov. 
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11. Förslag till åtgärder 

För att förbättra förutsättningarna med målet att säkerställa småsvaltingens långsiktiga 
fortlevnad i Stora Ullfjärden föreslås:  
 
• Att skötsel vidtas på utvalda partier i anslutning till befintliga småsvaltingbestånd, 

genom slåtter av vassartad vegetation och glesning av skuggande strandvegetation. 
Syfte: att förbättra befintliga biotoperna och öka möjligheterna för småsvaltingen att 
sprida sig till intilliggande lokaler som kan antas vara lämpliga växtplatser. 

 
• Att åtgärder vidtas för att minska närings- och partikeltillförseln via den å som mynnar i 

Fagerviken. 
Syfte: att minska grumlingen i vattnet genom att minska näringsbelastningen och 
mängden partiklar som åvattnet för med sig. Utsläppspunkten ligger i närheten av flera 
av svaltingbestånden och i nedre delen av fjärden och antas ha stor påverkan. Åtgärder i 
åns avrinningsområde kan också påverka vattenkvaliteten på Ekillabadet positivt. 
 

• Bevaka behovet av att minska slitaget på vissa bottenpartier. Ev. kan åtgärder behövas 
för att minska slitage på vissa partier, tex udden vid badplatsen. På de flesta 
strandsträckorna bedöms inte slitage av badgäster eller båttrafik utgöra något problem.  

 
• Utred möjligheter och strategier för utplantering. Ifall bestånden minskar ytterligare 

eller hotar att försvinna kan utplantering göras som nödåtgärd. Lilla Ullfjärden kan 
eventuellt hysa lämpliga lokaler. Näringshalterna är lägre i Lilla Ullfjärden och 
artsammansättningen något annorlunda mot Stora Ullfjärden. Uppgifter om förekomst 
av småsvalting i Lilla Ullfjärdens nordligaste del finns från 1970-talet.  

 
• Följ upp och utvärdera skötselinsatserna!  

Skötselinsatserna måste följas upp och utvärderas för att man ska kunna avgöra ifall de 
har önskad effekt. Uppföljningen bör göras för att lära mer om småsvaltingens 
livsvillkor och för att hitta lämplig strategi för framtida insatser.  
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•  

 

 

Förslag till åtgärder per område.  

Observera att alla skötselinsatser måste utföras på ett sådant sätt att småsvaltinglokalerna 
inte störs. Val av tidpunkt och metod är ytterst viktig. Skötselinsatserna bör följas upp och 
utvärderas.  
 
Områden föreslagna för åtgärder finns markerade på kartan, figur 1. 
 
Område 1A -1D 
Glesa ur träd- och buskvegetationen, så att ljusinsläppet ökar i vattenmiljön. Försök att 
skapa en mosaik av solbelysta och skuggade vattenpartier Glesa ur både i den strandnära 
zonen och inne på udden. Utför åtgärderna så att även landfloran gynnas.  
 
Område 3A och 3B  
Håll efter vassvegetation genom avslagning. Bladvass och sjösäv slås av och tas bort. 
Båtmonterat vasslåtteraggregat kan användas alt. manuell slåtter med lie/skära.  
 
Öka bredden på befintliga småsvaltinglokaler och öppna luckor inne i större vassbestånd.  
 
Glesa ur träd- och buskvegetationen, så att ljusinsläppet ökar i vattenmiljön. Efterstäva att 
skapa en mosaik av solbelysta och skuggade vattenpartier, både i den strandnära zonen och 
längre in på land beroende på varifrån solljuset kommer och hur vegetationen skuggar.  
 
Förslag: Förbättra lokaler i anslutning till kända bestånd för att se om svaltingen kan sprida 
sig.  
Välj 2-3 lokaler och följ upp och utvärdera resultatet av skötselinsatserna.  
 
Åtgärder i vattensystemet som har utsläppspunkt i Fagerviken.  
Det är ytterst angeläget att göra insatser för att minska näring- och partikeltillförsel via åar 
och diken från jordbruksmarken i väster Enligt uppgifter från boende är den starkt 

Småsvaltinglokal precis norr om Piteå udde. Vass och säv flankerar beståndet.  
Röjning av vass och säv och luckning av strandnära träd föreslås i området.  
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partikelförande och grumlar viken. Ån avvattnar ett stort område med jordbruksmarker på 
andra sidan åsen. 
Åtgärder som utjämnar flödet och gynnar sedimentation av partiklar bör göras. En gammal 
kvarndamm, Ekilla kvarn, finns och den kanske kan restaureras för att fungera som närings- 
och sedimentfälla. Ytterligare förslag till åtgärder för att minska näringstillförsel från 
jordbruksmark finns i Ytvattenöversikt för Stora och Lilla Ullfjärden 1999 (Carlsson 1999). 
 
Utplantering av småsvalting 
Utplantering av småsvalting borde vara möjlig. Frögroningsförsök och odling i växthus har 
visat goda resultat. (A. Jacobson, muntlig uppgift). Det är dock svårt att bedöma insatsens 
värde eftersom småsvaltinens ekologi är dåligt känd. Utplantering kan bli nödvändigt i 
framtiden, ifall småsvaltingen tappar ytterligare i utbredning. För att bygga upp en 
beredskap för utplantering/återetablering av småsvalting är det önskvärt att göra en 
pilotstudie. Studien bör omfatta hela kedjan från insamling av frömaterial, plantuppdrivning, 
utplantering på olika typer av lokaler samt uppföljning och utvärdering.  
 
Lokaler som bedöms lämpliga för försöksutplantering är öppna bottnar utmed åsen både i 
Lilla Ullfjärden och Stora Ullfjärden. 
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12. Inledning och bakgrund 

 
År 2005 uppdrog Länsstyrelsen i Uppsala län till WRS Uppsala AB att göra en utredning: 
”Småsvalting i Stora Ullfjärden. Utredning om orsaker till minskning samt förslag till förbättrande 
åtgärder”. Rapportens slutsats var att många olika faktorer kan bidra till förändrade livsförhållanden 
för småsvaltingen. Kunskapen om småsvaltingen ekologi är dock så begränsad att det inte är möjligt 
att säga vilka faktorer som har störst påverkan. Under våren 2006 genomfördes skötselåtgärder för att 
undersöka om ljussituationen kan påverka småsvaltingens utbredning och skapa bättre förutsättningar 
för populationerna. I Stora Ullfjärdens södra del gjordes utglesning av strandvegetation på utvalda 
sträckor i de lokaler som benämts 1A och 1B. I område 3 röjdes vass bort mellan lokalerna A och B, 
(se Figur 1). Ett uppföljningsprogram utformades för att följa utvecklingen och småsvaltingens 
utbredning under fem år, 2006-2010 (se bilaga).  
 
Sedan 2005 finns ett åtgärdsprogram för bevarande av småsvalting fastställt av Naturvårdsverket. 
Länsstyrelsen i Stockholms län har ett nationellt koordineringsansvar för detta.  
 
I denna uppföljande rapport utvärderas resultatet av de skötselåtgärder som gjorts. Det görs också en 
jämförelse med resultaten från inventeringar av småsvalting i Stockholms län. 
 

13. Metodbeskrivning 

Årlig inventering 2006-2010 

Inom det 5-åriga uppföljningsprogrammet har årlig räkning av småsvalting-bestånden i lokal 1 och 3 
gjorts under juli/augusti. I dellokalerna 1B respektive 3B har antalet plantor utmed en fast transsekt 
räknats årligen. En totalräkning av beståndet i lokal 2 har gjorts en gång under uppföljnings-
programmet, år 2009.  
 
Totalräkningen har utförts genom att inventeraren gått långsamt utmed den 5-10 meter breda hylla där 
småsvaltingen växer i Stora Ullfjäden. Metoden har inte medgett noterande av följearter. Resultatet 
redovisas i  Tabell 1 samt Figur 2. 
 
Inventeringen i transsekter har gjorts genom att lägga ut en linje vinkelrätt mot stranden och utmed 
den avgränsa 1 m2-stora rutor där antalet småsvaltingplantor räknats. Läget för transsekterna har mätts 
in med GPS och också märkts ut i fält med ett snöre kring ett träd i strandkanten. Läget har återfunnits 
de flesta år med hjälp av snöret. I de fall där snöret inte kunnat återfinnas har GPS-positionen använts. 
GPS-ens noggrannhet är dock inte så stor att det säkert går att säga att läget är exakt detsamma som 
tidigare år.  
 

Kemisk vattenprovtagning 

Kemisk vattenprovtagning har genomförts av Håbo kommun, i anslutning till dellokal 1B. Här 
redovisas resultaten sammanställda i en tabell, se Tabell 2. 
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Övrigt underlagsmaterial 

Underlagsmaterialet har kompletterats med klimatiska data från SMHI. Detta för att se ifall det går att 
se några trender och samband kopplade till vattenstånd, värmeböljor, isvintrar och andra faktorer.  
 
 

 
Figur 1. Karta över småsvaltingbestånden i Stora Ullfjärden. I söder lokal 1A-D från öster till väster, 
lokal 2 vid grustaget, lokal 3A-B på västra sidan norr om grustaget. Inom streckade områden har 
biotopvårdande åtgärder gjorts.  
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14. Resultat inventering 2006-2010 

Tabell 1. Sammanställning av inventeringsresultat från åren 2005-2010.  
År 2006-2010 ingår i uppföljningsprogrammet. Antal plantor per dellokal och år.  

Område och dellokaler 
Område 1. Området i södra delen, från Skälsund till udde vid Ekillabadet. 

Område 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

1A 47 56 48 82 18 26  

1B 250 493 254 607 336 384  

1C 164 450 228 802 122 81  

1D 73 495 58 303 132 11  

Summa delomr. 
1 

534 1494 588 1794 608 502  

Område 3. Norr om Piteå udde till udde där åsen sluttar brant ner i Ullfjärden. 

3A 52 67 76 25 71 26  

3B 600 935 253 267 393 477  

Summa delomr. 
3 

652 1002 329 292 464 503  

 
 

 
 
Figur 2. Inventeringsresultaten för lokal 1 A-D respektive 3 A-B (från vänster till höger) som 
diagram. Y-axel antal plantor.  

Lokal   1A            1B           1C            1D           3A           3B 
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Resultat transsekter 

Transsekten i lokal 1B visar stora mellanårsvariationer. Flest antal småsvaltingar återfanns under 2006 
och 2008, vilket överensstämmer med räkningen av det totala beståndet i lokal 1.  
 
Transsekten i 3B uppvisar ganska jämna siffror under de flesta åren. 2006 sticker ut här, liksom i 
räkningen av totalbestånden för lokal 3.  
 
Småsvaltingarna i transsekterna återfinns främst på djup mellan 20-50 cm. Endast någon enstaka 
exemplar finns på grundare respektive djupare vatten.  
 
Resultaten från inventeringen av transsekter finns i det material som rapporterats årligen till 
Länsstyrelsen. 
 

Resultat vattenprovtagning 

 
 

…= klass 3  
…= klass 4 (orange enl. bedömningsgrunder för miljökvalitet)  

Tabell 2. Resultat från recipientprovtagning utförd av Håbo kommun, 2006-2010. Färgade fält 
för fosfor och kväve markerar de värden som finns inom klassindelning 3 och uppåt enligt  
Bedömningsgrunder för miljökvalitet Sjöar och vattendrag Rapport 4913.  

          

    Tot-N  Tot-P pH Kondukt. Klorofyll a 
Färg-
tal Kvot   Datum för 

       vid 25 C vid 25 C  n/p  provtagning 

    

mg/l mg/l   mS/m mg/m3   

    

2006 maj 0,73 0,04 9,1 39,2 31 20 18,3 06-05-23 

  juli 0,65 0,077 9 37,8 15 15 8,4 06-07-18 

  september 0,53 0,017 8,2 38,5 19 15 31,2 06-09-12 

2007 maj 0,71 0,021 8,9 39,2 21 25 33,8 07-05-30 

  juli 0,6 0,023 8,6 37,4 6,9 20 26,1 07-07-17 

  september 0,6 0,021 8,4 39,7 18 20 28,6 07-09-11 

2008 maj 0,63 0,042   40 35,2 30 15,0 08-05-21 

  juli 0,71 0,017 8,2 38 25,9 20 41,8 08-07-30 

  september 0,58 0,036 8,3 38 27,2 20 16,1 08-09-17 

2009 maj 0,51 0,047 8,9 42 49,3 30 10,9 09-05-20 

  juli 0,53 0,038 9 38 37,2 40 13,9 09-07-22 

  september 0,45 0,031 8,4 40 41,1 30 14,5 09-09-23 

2010 maj 0,88 0,052 8,5 40 36,5 45 16,9 10-05-05 

  juli 0,51 0,024 8,8 38 44,3 40 21,3 10-07-08 

  september 0,51 0,017 8,6 39 33,5 20 30,0 10-09-08 
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15. Analys, slutsatser och kommentar av 
provtagningsresultat 

Totalinventering 

Under perioden för uppföljningsprogrammet 2006-2010 sticker vissa år ut som extremer. Vissa år 
uppvisar extremt många plantor och andra år extremt få plantor.  
 
Vid en översiktlig jämförelse, som inkluderar tidigare inventeringar i området, spridda år från 1987-
2005, kan ett visst mönster urskiljas. Område 1 verkar ha ett snitt på ca 500 individer. Vissa år avviker 
genom att uppvisa 2-4 ggr så många småsvaltingindivider. År som avviker är 1987, 1992, 1994, 2006, 
2008. Dessa år räknades cirka 2000 individer av småsvalting på lokalen.  
 
Område 3 uppvisar en större mellanårsvariation, antalet varierar mellan 200-500 plantor. Område 3 
uppvisar extrema siffror vid ett av inventeringstillfällena 2006, då 1002 plantor av småsvalting 
räknades.   
 
Biotopvårdande åtgärder har gjorts inom lokalerna 1A och 1B samt i området mellan lokalerna 3A och 
3B. I område 1 har trädvegetationen glesats ut för att ge mer ljus till vattenmijlön. I område 3 har ett 
vassbestånd mellan lokalerna röjts bort. Vassröjningen förändrar ljustillgången precis i närområdet och 
tanken var också att den röjda ytan skulle kunna koloniseras av småsvalting.   

Näringsämnen, kväve och fosfor 

Halterna av totalkväve ligger inom klass 2-3, intervallet måttligt till höga halter, enligt 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag.  
 
Halterna av totalfosfor ligger inom klass 2-3, måttligt-höga halter, och vid ett tillfälle i klass 4 (juli 
2006), mycket höga halter, enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet, sjöar och vattendrag. 
 
Näringstillgången är vid de flesta mättillfällen god och kvoten mellan totalkväve/totalfosfor medger 
vid nästan alla tillfällen tillväxt. Förutsättningarna för primärproduktion, tillväxt av växtplankton, i 
vattenmassan är alltså god. Eftersom vissa planktonalger kan fixera kväve från luften så behöver 
tillgången på fosfor begränsas om primärproduktionen ska begränsas. Vid flera tillfällen under åren 
2008-2010 finns ett underskott på kväve i vattenmassan vilket innebär sannolikhet för blomning av 
kvävefixerande cyanobakterier.  
 
För att minska näringstillgången är det viktigt att begränsa transporten av fosfor och kväve från 
jordbruksmark och tillförseln av framförallt fosfor från enskilda avlopp. Fosfor som tillförs 
ackumuleras i systemet. Fosfor ansamlas i sedimenten när organismer dör och faller till botten. Ifall 
syreförhållandena är goda binds fosforn till järn och blir kvar i sedimenten. Om syrgashalten är låg 
frigörs fosfor och blir åter tillgänglig som växtnäringsämne. Denna process, som kallas 
internbelastning, kan frigöra stora mängder fosfor.  
 
Juli 2006 är anmärkningsvärt så tillvida att fosforhalten är mycket hög (mätningens högsta värde), 
kvävehalten är hög. Det finns gott om tillgänglig näring men klorofyllhalt och färgtal och 
observationer vid inventeringstillfället visar på ett klart vatten. Av någon anledning tillväxer inte så 
mycket alger som det borde. Det kan bero på mindre solinstrålning, med det är inte sannolikt. Det kan 



25 

också bero på ett tillfälligt utsläpp av näringsrikt vatten, näring som ännu inte hunnit tas upp av 
fytoplankton. Högre näringshalter kan också vara ett resultat av mindre tillförsel av grundvatten från 
åsen.  

Effekter av biotopvårdande åtgärder 

Det går inte att utifrån inventeringsresultatet säga ifall åtgärderna har påverkat småsvalingens 
utbredning eller inte. Det finns inga tydliga trender som tyder på det. Det har heller inte gått att se att 
småsvaltingen koloniserat det nya tillgängliga området mellan lokal 3A och 3B.  
 
Småsvaltingen uppvisar stora mellanårsvariationer och stora variationer mellan olika lokaler. Vissa år 
tycks vara generellt bättre för småsvaltingen och andra sämre men trenderna är inte helt klara här 
heller.  
 
Bedömningen blir att ljusmiljön i vattnet har stor betydelse. Den påverkas av vädermässiga 
förhållande som soltimmar och ljusintensitet och även av storskaliga förändringar i klimatet. 
Näringstillgången och planktontillväxten i vattenmassan är också en mycket viktig faktor.  

Jämförelse med resultat från inventeringar i Stockholms län 

Inventeringar av småsvalting i Stockholm uppvisar också stora mellanårsvariationer och även 
variationer mellan olika lokaler samma år. Det verkar finnas en samstämmighet vad gäller att vissa år 
är mer gynnsamma än andra. För Stora Ullfjärden är bedömningen att år 2006 var ett generellt bra år 
för småsvaltingen, att år 2008 var ett bra år för vissa av lokalerna och att år 2010 var ett generellt 
dåligt år för småsvaltingen. 

Diskussion och slutsatser 

Det är inte möjligt att dra några säkra slutsatser utifrån inventeringsresultaten. Småsvaltingen varierar 
kraftigt från år till år och trenderna är heller inte entydiga för samma år, det varierar kraftigt mellan 
olika lokaler. Vissa år har visat mängder av småplantor av småsvalting. Jag antar att frögroning triggas 
igång under vissa förutsättningar men jag vet inte vad som gör att detta sker. 
 
Det är sannolikt många faktorer som påverkar småsvaltingen. Allt från artens egenskaper och 
ekologiska förutsättningar, vattenkemiska förhållande, årets klimatologiska förutsättningar i området 
under sommar och vinter till storskaliga variationer i klimatet.  
 
Näringsämnen 
Vad gäller växtnäringssituationen i Stora Ullfjärden så finns det ingen tydlig trend mot ökande eller 
minskande halter. Under 2008-2010 så var dock fosforhalterna relativt höga. I ett längre perspektiv vet 
man dock att näringshalterna i Mälaren ökar. Utsläppen kommer främst från jordbruk och från 
enskilda avlopp. Kväve som tillförs kan lämna vattensystemet och avgå som kvävgas till luften. Kväve 
kan också tillföras vattensystemet via luften, både genom nedfall och genom kvävefixering av 
cyanobakterier. Fosfor som tillförs ackumuleras i systemet. Fosfor kan fastläggas i sedimentet men 
kan också frigöras under vissa förhållande. Fosfor är det näringsämne som är tillväxtbegränsande i 
sjöar. Om man vill begränsa primärproduktionen måste tillgången på fosfor begränsas.  
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Grundvattenutströmning 
Det är mycket möjligt att variationer i utströmning av grundvatten från åsen mellan åren påverkar 
småsvaltingbestånden. En ökad utströmning leder till utspädning av det näringsrikare ytvattnet, vilket i 
sin tur leder till minskad produktion av planktonalger och ökat siktdjup.  
 
Vissa år har upplevs vattenkvaliteten som avsevärt bättre, med klarare vatten. Det upplevs också som 
att vattenkvaliteten skiljer sig mellan område 1 och 3. 2010 verkade vattnet vara klarare i område 3 än 
i område 1. Det skulle kunna tyda på skillnader i grundvattentillströmning. 
 
Ljusförhållanden 
När det gäller förbättrade ljusförhållanden till följd av biotopförbättrande åtgärder, utglesning av 
strandvegetation samt bortröjande av vass, är det inte möjligt att säga om det påverkat småsvaltingen. 
Ljusförhållandena i vattenmiljön styrs också av mängden solljus, soltimmar och intensitet och hur 
mycket skuggande primärproduktion som bildas i vattnet, framför allt planktonalger.  
 
När det blir mycket växtplankton och alger så skuggar det småsvaltingen och hämmar sannolikt 
tillväxten.  
 
Klimatiska faktorer 
Under perioden 2006-2010 har vädret uppvisat några ordentligt kalla vintrar, t ex år 2005/2006 samt 
2009/2010, och några somrar med hög medeltemperatur och värmeböljor, t ex år 2006 och 2008. 
Medeltemperaturen har vissa år varit högre än normalt. Detta hör sannolikt ihop med storskaliga 
klimatförändringar.  
 
Störning från bad och båtar 
Bad och båttrafik kan ha en påverkan på småsvaltingen. I Stora Ullfjärden finns badplatser i närheten 
av småsvaltinglokaler vid Döparviken och i anslutning till Ekillabadet. Vid Döparviken bedöms risken 
liten att badande påverkar småsvaltingen. De flesta människor har ingen anledning att gå i vattnet 
utmed stranden utanför badområdet.  Vid lokal 1 D, udden vid Ekillabadet, badar människor ibland 
och fiske med spö bedrivs ibland från stranden. Påverkan bedöms ändå som liten. Bottnen är inte 
bekväm att gå på och badande trampar inte runt på bottnen i någon omfattning.  
 
Påverkan från båttrafik bedöms som liten. Den grunda zonen, hyllan där småsvaltingen växer, är inte 
särskilt lämpad att åka båt i och det finns inte många platser som lämpar sig för ilandstigning. 
Båttrafiken är sannolikt mycket begränsad i småsvaltinglokalerna.  
 
Slutsatser 
Det är mest sannolikt att ljusmiljön i vattenmassan är den faktor som påverkar småsvaltingen mest 
påtagligt. Tillgången på näring styr i hög grad tillväxten av planktonalger i vattenmassan. 
Primärproduktionen påverkar ljusmiljön högst påtagligt.  
 
Det är svårt att bedöma om de biotopförbättrande åtgärder som gjorts har påverkat småsvaltingen. 
Variationerna mellan lokaler och mellan år är så stora och svåranalyserade. Om ljustillgången ökat i 
lokalerna kan det också innebära att primärproduktionen av alger ökat och därmed skuggat 
småsvaltingen.  
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Man bör se över möjligheterna att begränsa tillförsel av fosfor och kväve till Stora Ullfjärden. 
Enskilda avlopp och avrinning från jordbruksmark utgör de stora källorna för tillförsel av 
näringsämnen.  
 
Vid ett av inventeringstillfällena (2007-08-29) luktade det avloppsvatten vid lokal 1D, udden vid 
Ekillabadet.  
 
Det fortsatta arbetet 
Man bör fortsätta att följa småsvaltingen i Stora Ullfjärden. Den är relativt lättstuderad på grund av 
lokalernas läge. Det finns ett stort behov av att lära mer om småsvaltingens ekologi. Som förslag kan 
den handfull personer som har arbetat med småsvalting i olika sammanhang träffas och diskutera, för 
att se vilken kunskap vi har, vilken kunskap vi saknar och för att fundera på hur det fortsatta arbetet 
kan utformas.  
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Bilaga: 1 

Uppföljningsprogram för biotopvårdande åtgärder för att 
gynna småsvalting i Stora Ullfjärden. Framtaget 2006 

Sammanfattning - bakgrund 

Biotopvårdande åtgärder påbörjas under 2006 i olika områden och dessa skall nu följas upp för att se 
ifall de har någon effekt på småsvaltingens utbredning. Uppföljningen är också ett sätt att få mer 
kunskap om artens ekologi och livsförutsättningar.  
 
Uppföljning av åtgärderna skall göras årligen, enligt detta program. Uppföljningen påbörjas 2006 och 
pågår till att börja med under 5 år. Uppföljningen redovisas i de protokoll som finns som bilagor till 
uppföljningsprogrammet. Protokollen skall sedan analyseras och resultatet sammanställas i en rapport. 
Sammanställningen görs efter det 5:e inventeringstillfället år 2010, och resultatet får ligga till grund 
för det fortsatta arbetet med åtgärder och uppföljning i Stora Ullfjärden.  
 
Vart 3:e år bör också småsvaltingbestånden i delområde 2 inventeras. Det området berörs inte av några 
biotopvårdande åtgärder och därför heller inte av de årlig uppföljningsinsatserna.  
 
En jämförelse bör göras med den uppföljning som görs i övriga delar av Mälaren, inom Stockholms 
län.  
 
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för småsvalting gäller under perioden 2006-2010. Utvärdering av 
insatserna i Stora Ullfjärden bör därför sammanfattas för perioden, senast år 2010, och delges 
Naturvårdsverket inför deras arbete med åtgärdsprogram för kommande period.  
 

Biotopvårdande åtgärder 

Två olika typer av åtgärder för att förbättra förutsättningarna för småsvalting har gjorts i Stora 
Ullfjärden. 
Insatserna består av :  
1. Utglesning av träd i strandzonen. 
2. Bekämpning av vassbestånd i anslutning till småsvaltinglokaler. 
 
Utglesning av träd görs i delområde 1 och vassbekämpning i delområde 3. Delområde 2 berörs inte av 
några åtgärder i dagsläget. 
 
 

Typ av uppföljningsinsatser 

De insatser som föreslås i programmet utgörs av: 
• Totalräkning av kända bestånd inom delområde 1 och 3. 
• Inventering i fasta provrutor. 
• Fotodokumentation från fasta punkter. 
 
Protokoll för dokumentation för inventeringen finns och skall användas.En sammanställning och 
analys av resultaten skall göras omgående efter inventering år 2010.  
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Mål 

Mål för uppföljningen i Stora Ullfjärden är att följa småsvaltingen och bedöma utveckling och 
påverkan i de områden där åtgärder vidtagits. Uppföljningen ska också utgöra ett underlag för att få 
mer kunskap om småsvaltingens ekologi och livsförutsättningar.  
 
I de nationella målen för småsvaltingen anges att gynnsam bevarandestatus skall ha uppnåtts senast 
2025. För Mälaren anges att "vattenkvaliteten ska ha förbättrats så pass mycket att småsvaltingen kan 
växa, blomma och sätta frö i alla områden där den tidigare funnits och minst 20 populationer om minst 
100 plantor vardera ska förekomma fördelade inom sjön."   
 

Om uppföljningsprogrammet 

Uppföljningsprogrammet är beräknat att kunna utföras under en dags fältarbete. Därtill kommer 
planerings- och annat förberedande arbete, samt efterarbete i form av finjustering och sammanställning 
av dokumentationen från inventeringen och en kort sammanfattning av inventeringsarbetet. 
Information om andra faktorer som kan spela roll för småsvaltingen, t.ex. sommarens algblomningar, 
väderläget med mera bör läggas till. Dessa uppgifter beskrivs under rubriken andra kompletterande 
uppgifter. 
 
Protokoll för dokumentation av inventeringarna finns som bilagor till uppföljningsprogrammet. Dessa 
skall användas och överlämnas till ansvarig på Länsstyrelsen i Uppsala län när säsongens 
inventeringsarbete är slutfört. Sammanställning av resultat från vattenanalyser i anslutning till 
småsvaltingbestånden bör också biläggas. En kopia av hela materialet bör sändas till den nationella 
samordnaren för åtgärdsprogrammet för småsvalting, Mats Gothnier, Länsstyrelsen i Stockholms län.   
 

Utökad uppföljning vart 3:e år 

Åtgärder och uppföljning berör två av tre delområden (område 1 och 3) med småsvalting. I område 2, 
utmed grustäkten, är inga biotopvårdande åtgärder planerade. Detta område bör inventeras, minst en 
gång under den 5-års period som detta uppföljningsprogram gäller innan det ska revideras. Under 
utökad uppföljning görs en genomgång av Stora Ullfjärden totala småsvaltingbestånd. Beståndet på 
lokalen 2A räknas och inom alla delområden görs aktiv sökning efter nya småsvaltinglokaler, genom 
att titta från båt.   
 

Andra kompletterande uppgifter 

Vattenprovtagningar 

I det nationella åtgärdsprogrammet föreslås vattenprovtagningar tre gånger under vegetationssäsongen, 
i maj, juli och september, i anslutning till något av småsvaltingbestånden. Proverna bör innefatta 
närsalter, pH, konduktivitet, klorofyll vattenfärg, siktdjup och ev. andra parametrar som kan vara 
lämpliga.  
 
Lämplig lokalisering för vattenprovtagning är i Stora Ullfjärden sydligaste del, i delområde 1, i 
anslutning till de fasta provrutor som skall läggas ut på sträckan. Håbo kommun ansvarar för 
vattenprovtagningen och en avstämning mellan ansvarig på Håbo kommun och ansvarig för 
uppföljningsprogrammet bör göras årligen.  
 
Provresultaten bör sammanställas i en överskådlig tabell. Resultaten från vattenanalyserna ska 
användas som stöd för analysen av uppföljningsresultaten.  
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(Marianne Wallgren Kahn har påbörjat provtagningen i samråd med mig (Yvonne Byström) och 
förlagt provpunkten till igenkännbar punkt utmed strandpartiet väster om Dösängsbadet.) 
 
Vattenprover bör också tas i anslutning till den å som mynnar mellan badplatsen och grustäkten. 
Analys av näringshalter och helst bekämpningsmedels bör göras. 
 

Följearter 

Småsvalting växer ibland som enda art. Ofta växer den dock tillsamman med några andra småväxta 
konkurrenssvaga undervattensväxter som den verkar ha samma biotopkrav som. I Stora Ullfjärden 
växter den tillsammans med trådnate, Potamogeton filiformis, hårsärv, Zannichellia palustris och 
höstlånke, Callitriche hermaphroditica. Alla dessa arter uppvisar tillbakagång. Notera om möjlig ifall 
dessa följearter förekommer. 
 

Vattenståndsvariationer 

Uppgifter om vattenståndet i Mälare finns hos SMHI. Uppgifter om vattenståndet är av stor betydelse 
för analys av småsvaltingen utbredning i djupled. För in uppgifter om vattenstånd på protokollet för 
fasta provrutor. SMHI:s tidskrift Väder och Vatten ges ut med ett nummer per månad och innehåller 
bland annat uppgifter om Mälarens vattenstånd.  
 

Fotodokumentation 

En enklare fotodokumentation skall göras under inventeringstillfället. Digitalkamera används.  
Fotopunkter som föreslås 
Fotopunkter:  
  
F_1A från udden vid 1A in mot Döparviken, fota strandkanten och trädvegetationen. 
F_1B från badet vid Döparviken utmed strandlinjen västerut 
F_1C fota stranden där gränsen mellan utglesad trädvegetation och ej röjd sträcka  
F_1D från udden vid Ekillabadet österut efter stranden 
 
F_3A från område 3A norrut mot röjt vassparti. 
F_3B från område 3B söderut mot röjt vassparti. 
 
Namnge bilderna punktbenämning_datum, tex F_1B_060724.jpg. 
 
Ta om möjligt bilderna från en plats en bit ut i vattnet.  
 
Syftet med fotodokumentationen är att kunna bedöma åtgärdernas effekt, t.ex. hur mycket skuggzonen 
påverkats och påverkas från år till år. Foton kan ge mycket information, ibland även klargöra för 
frågeställningar som uppkommer i senare skeden. 
 
Annan fotografering än från de fasta punkterna är också ytterst värdefull och önskvärd.  
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Övrigt 

Noteringar bör också göras om sommarens meterologiska förutsättningar, typ en sammanfattning av 
värme- och köldperioder samt koppling till årets algblomningssituation. Använd SMHI:s 
månadstidskrift Väder och Vatten, sommarmånaderna.  
 

Metodbeskrivningar för uppföljningsinsatser 

Inventeringen görs dels som en totalinventering och dels genom inventering efter transekt i fasta 
provrutor.  
 
Totalinventeringen görs på kända lokaler i delområde 1 och 3. Alla plantor av småsvalting räknas med 
hjälp av vattenkikare. 
 
Syftet med fasta provrutor och transekt är att se ifall småsvaltingens djuputbredning förändras. 

Totalinventering 

Alla plantor av småsvalting räknas på kända lokaler inom delområde 1 och 3. Nya lokaler noteras och 
räknas med i de fall de hittas men de eftersöks inte specifikt. Vattenkikare används som hjälpmedel 
ifall det behövs.  
 
Beståndens koordinater i RT 90 mäts in med GPS-mätare, ungefär i beståndens centrum. 
 
Resultatet protokollförs på "Protokoll för totalinventering" som finns som bilaga. Protokollet kommer 
från Naturvårdsverkets "Åtgärdsprogram för bevarande av småsvalting" (se bilaga 2). Protokollet har 
modifierats något och kompletteras med sammanställning i tabell. Varje lokal protokollförs på eget 
protokoll. Resultatet från alla lokaler sammanställs årligen i en tabell (se bilaga 4)  
 
Protokollpunkter som är fetmarkerade är obligatoriska för inventeringen i Stora Ullfjärden. Övriga 
punkter fylls i om det bedöms värdefullt och genomförbart. 

Inventering i fasta rutor 

Delområde 1: 
På två-tre fasta lokaler inventeras en 1 meter bred transekt, vinkelrätt från stranden ner till ca 2 meters 
djup.  
Fasta transekter ska förläggas både till områden som berörs av biotopvård och områden som lämnats 
obehandlade.  
Samma transekt ska inventeras varje år och därför skall platsen märkas ut, t ex genom att rör eller 
annan markering slås ner. Inmätning med GPS bör också göras. Även om noggrannheten inte är så stor 
kan positionen underlätta återfinnandet. Anteckna också igenkänningspunkter i naturen.  
Linor som avgränsar en 1 meter bred korridor läggs ut och fästes i bottnen. Varje meter av korridoren 
inventeras . Antalet plantor av småsvalting räknas och protokollförs per m2-ruta. Vattendjupet mäts i 
varje ruta och noteras, avrundas till närmaste dm-värde. Notera följearter och annat som kan vara 
intressant, t.ex. algpåväxt, kalkinkrustering, med mera (se bilaga 3) . 
 
Delområde 3: 
Fasta transekter inventeras också i delområde 3, enligt samma princip som i delområde 2.  
En fast transekt på var sida om det röjda vassbeståndet.  
I delområde tre skall också det röjda området undersökas för att se ifall några småsvaltingar sprider sig 
hit.  
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Småsvaltinglokaler och biotopvårdande insatser 

 
Inom delområde 1 (1A-1D) finns både lokaler som berörs av åtgärderna och lokaler där 
förutsättningarna är samma som tidigare år, ur trädskuggningssynpunkt. Biotop 1A och 1B har fått 
trädvegetationen röjd. I område 1C och 1D har inga åtgärder gjorts. Gränsen för åtgärder går strax 
öster om lokal 1C.  
 
I delområde 3 (3A och 3B) berörs båda lokalerna eftersom hela vassbeståndet mellan lokalerna 
avlägsnas. Både skuggning och tillgänglig bottenyta förändras.  
 
Kända lokaler i område 1 och 3 inventeras genom totalinventering och i fasta provrutor. 

 
Bild 1. Gröna ringar markerar småsvaltinglokaler som inventerades 2005. GPS-positioner för dessa finns.  
Strecken markerar områden där biotopvårdande insatser gjorts under 2006.  
 
Underlagskarta Lantmäteriets terrängkarta, 11H SO. © Lantmäteriet. Publiceringstillstånd via Länsstyrelsen i 
Uppsala län, licensavtal 106-2004/188C. 
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Checklista för inventering 

 
Totalinventering 
Båt (kan fungera utan) 
Vattenkikare 
Räknesnurra  
Flora 
GPS 
Digitalkamera 
Anteckningspapper / Penna  
Protokoll för dokumentation, se till att ta med tillräckligt många. Varje dellokal ett eget protokoll. 
Minst 6 stycken protokoll behövs. 
 
 
Fasta provrutor 
Snöre 
Snorkel  
Våtdräkt 
Måttstock,  
Protokoll… 
Meteravgränsare 
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Bilaga 2: 

Protokoll för totalinventering 

 
Protokoll för övervakning av småsvalting (Alisma wahlenbergii) 
 
Innehållet i protokollet är kopierat från Bilaga 3 i Naturvårdsverkets övervakningsprogram för 
bevarande av småsvalting. Modifiering har gjort så att endast vissa av inventeringspunkterna är 
obligatoriska. Fetmarkerade punkter är obligatoriska. 
Där förekomst av vegetation en skall anges används en fyrgradig skala: 0 = saknas, 1 = gles, 2 = 
intermediär (5-50%) och 3 = riklig (>50%). Vid invertering ska i första hand totalinventering användas 
för att räkna antalet småsvalting. I de fall detta inte är möjligt (till exempel vid mycket stora lokaler) 
uppskattas antalet med hjälp av slumpmässigt utplacerade provrutor inom lokalen. Observera att det är 
mycket viktigt att alltid använda samma metod vid varje enskild lokal eftersom olika metoder kan ge 
olika resultat.  
 
 
Inventerare: ……………………………………… Inventeringsdatum:……………………… 
 
Län: Uppsala…………………………………….. Kommun: …Håbo………………….. 
 
Lokal: …Stora Ullfjärden …………………………………………. 
 
Koordinater: ……………………………………………..…… 
 
 
Bottensubstrat: (sten, grus, sand, lera etc.): 
 
Vattenkvalitet (grumlighet, algblomning, påväxtalger, siktdjup etc.): 
 
Vassvegetation (arter, förekomst för varje enskild art och totalt anges enl. ovanstående skala): 
Övrig vattenvegetation (arter, förekomst för varje enskild art och totalt anges enl. ovanstående skala):  
 
Antalet småsvalting på lokalen (ange om möjligt även andelen blommande exemplar): 
Förändringar sedan föregående inventeringstillfälle (ange även datum för föregående inventering):  
Växtdjupet för småsvalting (på vilket djup finns de tätaste bestånden och hur djupt går arten): 
 
Inventeringsmetod (vattenkikare eller dykning): 
Metod för uppskattning av totala antalet plantor (till exempel totalinventering eller 
uppskattning med hjälp av slumpvis utlagda provrutor) 
 
Eventuella hot mot lokalen: 
Övrigt:  
Översiktlig karta över lokalen där småsvaltingbeståndens gränser är inritade (ange även 
småsvaltingbeståndens täthet i olika delar av lokalen enligt ovanstående skal, rita också in 
vassvegetationens utbredning):  
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Bilaga 2: Protokoll för inventering i fasta rutor 

 

Protokoll för inventering av småsvalting utmed fast transekt

Datum för inventering:                                     Mälarens vattenstånd

Område: markera vilket delområde som inventeras   

1. Södra änden    (2. Vid grustaget)     3. Norr Piteå udde

GPS-pos ition i strandkanten:     x                                  y 

GPS-pos ition slutpunkt transekt:     x 1596 . . .         y 661 . . . .

Bottensubstrat: 

Kommentar: 

En 1 m bred korridor inventeras utmed transekten, som läggs vinkelrätt mot stranden.

Antal småsvalting registreras i 1m-rutor. Notera gärna följearter

Vattendjup mäts och registreras i varje ruta 

vatten-

djup cm

m f rån 

strand

ant. små-

svalting

1

antal   
följearter 

kommentar

………………………………………………………….…………

2

antal   

följearter 

kommentar

………………………………………………………….…………

3

antal   

följearter 
kommentar

………………………………………………………….…………

4

antal   

följearter 

kommentar

………………………………………………………….…………

5

antal   

följearter 

kommentar

………………………………………………………….…………

6

antal   
följearter 

kommentar

………………………………………………………….…………

7

antal   

följearter 

kommentar

………………………………………………………….…………

8

antal   

följearter 
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Bilaga 4: Protokoll för totalinventering av småsvalting 

Område och dellokaler GPS-pos RT 90. 
noggr. ca 10 m 

Kommentar 

Område 1  
Området i södra delen.  Från Skälsund till udde vid Ekillabadet 
2005  
Koordinater 

Område 2006 2007 2008 2009 2010    

x 6610888 y 1596724 1A         
x 6610802 y 1596547 1B         
x 6610840 y 1596447 1C         
x 6610863 y 1596388 1D        Närhet till badet och risk för slitage 

från badgäster och fritidsfiskare 
          
          
Summa delområde 1          
          
Område 3 
Norr om Piteå udde till udde där åsen sluttar brant ner i Ullfjärden 
          
Koordinater 2005          
x 6612060 y 1596167 3A         
x 6612209 y 1596132 3B         
          
Summa delområde 3 
 

         

Område 2   
Område i sydväst. Från Ekillabadet till Piteå udde. Inventeras endast vart 3:e år  
x 6611292 y 1596150 2A         
          
Summa delområde 2 
 

         



1 

Kommentarer 
Datum ååmmdd 
och område 
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MEDDEL ANDESERIEN 2011

1. Inventering av skalbaggar och spindlar  i 11 rikkärr (Naturmiljöenheten)

2. Inventering av cinnoberbagge och andra asplevande skalbaggar i Uppsala län och Norrtälje kommun 
2006-2008 (Naturmiljöenheten)

3. Några sällsynta kryptogamer vid Nedre Dalälven och i Uppland 2007-2009 (Naturmiljöenheten)

4. “Integration i den ideella sektorn -goda exempel och förutsättningar för samverkan i Uppsala län“ 
(Samhällsbyggnadsenheten)

5. Inventering av småsvalting (Alisma wahlenbergii) 2005-2010 (Naturmiljöenheten)

Småsvalting, Alisma wahlenbergii, är en undervattensväxt som bara finns i Östersjöregionen i världen. Tre 
kända lokaler finns i Stora Ullfjärden i Uppsala län.

När det gäller bedömningen av småsvaltingens status och utbredning måste situationen bedömas som 
kritisk. Arten har försvunnit från en del gamla fyndorter. Nuvarande höga rödlistekategori (EN) är således väl 
motiverad.


