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SAMMANFATTNING  
Följande rapport redovisar inventeringar av makrofyter i Kronobergs län utförda 2014, 2013  

respektive 2007. Inventeringen av undervattensväxter är gjord i de fem sjöarna Rolsmosjön, 

Sjöatorpasjön, Våraskruvsjön, Vederslövssjön och Stora Hensjön under 2013/2014. Samtliga 

sjöar ingår helt eller till viss del i Naturreservat och/eller Natura 2000-områden.  

Metodiken vid inventeringen har följt Naturvårdsverkets undersökningstyp makrofyter i sjöar 

2010.  

Då inventeringsmetodiken såg annorlunda ut för de tidigare inventeringarna 2007 samt att färre 

transekter inventerades då, är det till viss del svårt att jämföra dessa resultat med inventeringarna 

2013 och 2014 avseende exempelvis frekvens av förekommande vattenväxter. Skillnaden i antal 

inventerade transekter 2007 respektive 2013/2014 innebär också att fler arter hittats vid de senare 

inventeringarna. Vid den tidigare inventeringen besöktes endast ett litet område av sjöarna medan 

hela sjön besöktes vid utläggning av transekterna 2013 och 2014.  

Rolsmosjön, Sjöatorpasjön, Våraskurvsjön och Stora Hensjön bedöms ha Hög ekologisk status 

efter 2013 och 2014 års inventeringar. Vederslövssjön ges bedömningen God ekologisk status. 

Dessa bedömningar överensstämmer med tidigare genomförd inventering med den skillnaden att 

gränserna för bedömningen av status har sänkts, vilket innebär att Våraskruvsjön flyttats från 

bedömningen God till Hög status. Den ekologiska kvoten är dock densamma som vid tidigare 

inventeringar.  

Vid inventeringen gjordes ett fynd av den rödlistade och starkt hotade (EN) arter sjönajas, Najas 

flexilis, i Vederslövssjön. 
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INLEDNING 
Inventeringen av de fem sjöarna Rolsmosjön, Sjöatorpasjön, Våraskruvsjön, 

Vederslövssjön och Stora Hensjön med avseende på makrofyter (undervattens-

växter) ingår i länets miljöövervakningsprogram ”Sötvatten”. Sjöarna ingår helt 

eller delvis i områden som är skyddade som Naturreservat och/eller Natura 2000-

område. 2013 och 2014 års inventeringar, som redovisas i föreliggande rapport, är 

en uppföljning av en inventering som genomfördes i sjöarna 2007. 

I följande rapport beskrivs resultatet från varje inventerad och bedömd sjö med 

tabeller, kartor och figurer.  

Undersökning och rapport har genomförts av företaget: Örnborg Kyrkander 

Biologi & Miljö AB, Falköping. 

Alla kartor i rapporten har publicerats med tillstånd från Lantmäteriet  

(© Lantmäteriet Medgivande R50217891_140001). 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
Makrofyter i sjöar i Kronobergs län 2013 - 2014 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-11-21 

Sida 6 av 35 

 

METOD OCH SYFTE 
Metodiken vid makrofytinventeringen av sjöarna har följt Naturvårdsverkets 

undersökningstyp Makrofyter i sjöar 2010-04-08 (Naturvårdsverket 2010). I enlighet 

med undersökningstypen inventeras förutom kärlväxter även kransalger samt 

mossor knutna till vattenmiljöer. Syftet med inventeringen är att göra en status-

klassning utifrån fynd av förekommande makrofyter samt att jämföra resultatet 

med tidigare inventering.  

STATISTISKA ASPEKTER 
Statusklassningen utifrån makrofyter enligt EU:s vattendirektiv baseras på de arter 

som påträffas vid inventering av en sjö. Artlistans längd avgörs bland annat av 

antalet inventerade transekter i respektive vattenförekomst.  I aktuell undersök-

ningstyp (Naturvårdsverket 2010) anges att ett statistiskt tillförlitligt datamateriel 

för att erhålla en representativ artlista erhålles av det antal inventerade transekter 

där det kumulativa artantalet av påträffade makrofyter planat ut. Som generell 

tumregel anges att det kumulativa artantalet anses plana ut när det inte längre görs 

fynd av nya arter i tre på varandra följande transekter. Vidare ges rekommenda-

tionen att i sjöar, större än 0,5 km2 men mindre än 4 km2, bör minst 8 transekter 

inventeras.  

I de aktuella inventeringarna 2013 och 2014 utgår inventeringen från de sedan 

tidigare utlagda transekterna vid inventeringen 2007 (2 – 5 st). Därutöver har 

ytterligare transekter lagts ut för att uppfylla villkoret ovan med utplanande kumu-

lativt artantal. Lokaliseringen av nytillkomna transekter i respektive vattenföre-

komst har skett subjektivt optimalt på det sätt som beskrivs i undersökningstypen.  

MÄTPROGRAM 
Inventeringsmetodiken var fridykning i Rolsmosjön, Sjöatorpasjön och Stora 

Hensjön medan krattning användes i Våraskruvsjön och Vederslövssjön (på grund 

av dålig sikt). Vid fridykning användes en inventeringsram a´25 x 50 cm, vid 

användning av kratta görs ett cirka 50 cm långt krattdrag med en 25 cm bred 

kratta. Djupförhållanden avlästes den första metern (0-0,9 meter) av fridykaren 

med hjälp av inventeringsramen och därefter med hjälp av djupmätare fastsatt på 

fridykaren. Vid inventeringen avslutas transekten när inga växter påträffats på tre 

efter varandra liggande djupintervall (20+20+20 cm). I vattenförekomster eller 

delområden med mycket långgrunda förhållanden medför det att en transekt kan 

bli orimligt lång och i princip gå från ena stranden och över till motsatta. Därför 

gjordes en rimlighetsbedömning när djupet inte ökade, alternativt minskade och 

efter en längre inventerad sträcka avslutades transektinventeringen 

(uppskattningsvis 50 – 70 meter).  

Inventeringsramen placerades minst en gång vid varje djupintervall och förekomst 

av makrofyter avlästes. Som minst placeras därmed 5 rutor per 1 meters 
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djupintervall. Placeringen av inventeringsramen på botten slumpas ut med en 

”situationsanpassad metodik” av inventeraren. I områden med jämnt sluttande 

botten skedde förflyttningen längs med transekten och mellan djupintervallen 

genom en förutbestämd förflyttning, mätt som antal bentag, innan rutan 

placerades på botten igen och makrofytförekomsten avlästes. Förflyttningens 

sträcka mellan två rutor avgjordes av bottentopografin som bedömdes på plats 

och med kännedom om bottens lutning från tidigare inventering. En brant botten 

innebär en kort förflyttning för att kunna täcka in alla djupintervall och vice versa. 

I en långgrund sjö med > 5 meter men ≤ 10 meter mellan 2 djupintervall ska 

rutorna placeras varannan meter. Är avståndet > 10 meter mellan djupintervallen 

ska 5 rutor placeras, med jämnt avstånd, mellan djupintervallen. Antalet rutor som 

placeras mellan olika djupintervall skiljer sig därmed mycket mellan en botten med 

brant lutning och en botten med flack lutning.  

Makrofytförekomst samt aktuella djupförhållanden kommunicerades med person i 

båt som antecknade i fältprotokoll. Avstånd från strand avlästes med hjälp av 

GPS. Påträffade arter rapporteras endast som förekomst i rutan och ingen 

notering av täckningsgraden av respektive art görs vilket är i enlighet med 

undersökningstypen.  

I de fall när inventeringsrutan avlästes under vattnet och tveksamheter om 

arttillhörigt förelåg plockades material med upp till ytan för artbestämning ovan 

ytan. I särskilt tveksamma fall plockades även material in för studier i lupp på 

labb. Framförallt gäller detta bestämning av kransalger och vissa natearter. 

STATUSKLASSNING 
Alla påträffade vattenväxter, alger eller mossor ingår inte vid bedömningen av 

status men de arter som ingår i bedömningen har givits ett indikatorvärde (I-

värde) på mellan 1 och 10 (Havs-ochVattenmyndigheten 2013). Ett högt 

indikatorvärde indikerar preferens för låga tot-P halter och vice versa. Exempel på 

arter med preferenser för höga tot-P-halter (låga indikatorvärden) är kransslinga 

(Myriophyllum verticillatum), vattenaloe (Stratiotes aloides) och hjulmöja (Ranunculus 

circinatus). Arter med höga indikatorvärden vilket indikerar preferenser för låga tot-

P halter (enligt Naturvårdsverkets föreskrifter) är bland annat notblomster (Lobelia 

dortmanna), klotgräs (Pilularia globulifera) och trådnate (Potamogeton filiformis). Arterna 

har också en viktfaktor (V-faktor) där ett lågt värde betyder att de kan förekomma 

i vatten med mer olika tot-P nivå än arter med högre viktfaktor, som är mer 

specifika och har smalare nischer. Klassningen görs enligt av Havs – och 

vattenmyndighetens angivna referensvärden och klassgränser (Havs-

ochVattenmyndigheten 2013). 

FÖRDELNINGEN MELLAN ARTER 
Påfallande ofta påträffas ett stort antal arter av makrofyter i sjöar med hög 

fosforhalt (eutrofa sjöar). Många gånger förekommer det stora flertalet arter i 
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mycket låg frekvens medan ett fåtal arter fullständigt dominerar 

vegetationssamhället. I de fem sjöarna som inventerats i Kronobergs län 2013 och 

2014 föreligger inte dessa förhållanden. Det kan dock vara intressant att se hur 

fördelningen mellan påträffade arter ser ut i vegetationssamhället för att få en 

ökad förståelse för växternas ekologiska betydelse i sjön. Generellt anses 

undervattensvegetation har större betydelse i det ekologiska systemet jämfört med 

flytblads- och övervattensvegetation. I näringsrika sjöar dominerar ofta gul 

näckros medan exempelvis styvt braxengräs kan dominera i mer näringsfattiga 

sjöar.  
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RESULTAT 

ROLSMOSJÖN 
Rolsmosjön, Tingsryds kommun, inventerades 2013-08-23 som en uppföljning på 

en inventering genomförd 2007. Äldre transekter (3 st) uppsöktes på nytt och 

inventerades och nya transekter lades sedan till inventeringen. Intill västra delen av 

sjön sträcker sig Ljuva mons Naturreservat varav 2 transekter är placerade. 

Vegetationen är riklig och många arter påträffas på flertalet transekter. Vegetation 

påträffas ned till cirka 1,8 meters djup. Längden på transekterna ligger mellan cirka 

70-80 meter förutom någon transekt som är cirka 150 meter beroende på 

långgrunda förhållanden. Inventering genomfördes genom fridykning.  

 

 

Figur 1. Vy över Rolsmosjön.  
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Siktdjupet uppmättes till 1,6 meter vid inventeringstillfället 2013. Vid 

inventeringen 2007 var siktdjupet 1,5 meter.   

Botten består omväxlande av sand och finsediment men på sina håll förekommer 

även sten och findetritus.  

Vid inventeringen gjordes fynd av 22 vattenanknutna kärlväxter, mossor och 

alger. Fyra arter (notblomster, styvt braxengräs, strandranunkel och strandpryl) är 

typarter för N2000-habitat 3110 ”näringsfattiga slättsjöar” och 3130 

Tabell  1. Artl ista Rolsmosjön. Arter noterade vid 2007 års inventering är även 

markerade i fet sti l .   

Rolsmosjön 

Vetenskapligt 
namn 

Svenskt namn Egenskap 
N2000- 
habitat 

Frekvens Max.djup I-värde V-fakt. 

Nuphar lutea Gul näckros   21% 1,8 8 0,9 

Phragmites australis Vass   18% 0,8   

Lobelia dortmanna Notblomster N2000 3110, 
3130 

17% 0,8 9 0,9 

Nitella flexilis/opaca Glans/mattslinke   15% 1,3 10 1 

Isoëtes lacustris Styvt braxengräs N2000 3110, 
3130 

11% 0,9 9 0,9 

Myriophyllum 
alterniflorum 

Hårslinga   9% 0,8 9 0,9 

Utricularia 
australis/vulgaris 

Syd-
/vattenbläddra 

  9% 0,9   

Chara virgata Papillsträfse   8% 0,8 8 1 

Carex spp. Starrar   7% 0,6   

Schoenoplectus 
lacustris 

Säv   7% 1   

Potamogeton 
berchtoldii 

Gropnate   7% 0,9 8 0,9 

Eleocharis palustris Knappsäv   6% 0,5   

Nymphaea alba Vit näckros   6% 1,1 8 0,9 

Potamogeton natans Gäddnate   6% 0,8 7 0,8 

Sparganium emersum Igelknopp   4% 0,8   

Juncus bulbosus Löktåg   3% 0,4 8 0,9 

Ranunculus reptans Strandranunkel N2000 3110, 
3130 

3% 0,5 8 0,9 

Fontinalis 
antipyretica 

Stor näckmossa   2% 0,9 8 0,7 

Littorella uniflora Strandpryl N2000 3110, 
3130 

2% 0,6 8 0,8 

Alisma plantago-
aquatica 

Svalting   1% 0   

Equisetum fluviatile Sjöfräken   1% 0,7   

Potamogeton 
perfoliatus 

Ålnate   1%  8 0,8 
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”ävjestrandssjöar”. Notblomster och styvt braxengräs förekommer rikligt medan 

strandranunkel och strandpryl endast förekommer sparsamt. Gul näckros är 

relativt vanligt förekommande och påträffas i mer än var femte ruta. Två arter 

kransalger påträffades vid inventeringen. Kransalgen glans-/mattslinke 

förekommer relativt ofta (15 % av rutorna) medan papillsträfse påträffas i något 

mindre omfattning.  

Vid inventeringen 2007 påträffades 15 arter varav de som återfunnits vid 2013 års 

inventering markeras med fet stil i tabell 1. Vid inventeringen 2007 påträffades 

även sylört (Subularia aquatica), nålsäv (Eleocharis acicularis), gräsnate (Potamogeton 

gramineus), andmat (Lemna minor) och gaffelmossa (Riccia fluitans). Arterna 

påträffades dock i ringa omfattning. Djupast påträffad art var gul näckros på 1,8 

meter och därefter glans/mattslinke på 1,3 meter vid 2013 års inventering. 2007 

påträffades styvt braxengräs ned till 2 meters djup.  

I diagrammet i figur 2 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är näckros den mest dominerande arten dock tätt åtföljd av 

notblomster och glans/mattslinke. Balansen mellan näckrosor och övrig 

vegetation tycks vara bra och relativt många arter förekommer frekvent (≥ 5 % av 

inventerade rutor). Som figuren visar påträffas 10 av 16 arter i minst 5 % av 

inventerade rutor. Detta omfattar 63 % av flytblads- och undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2013 får Rolsmosjön en Ekologisk kvot på 1,01 och uppnår därmed Hög 

ekologisk status med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger inte 

nära gränsen för God status (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en 

 

Figur 2. Förekomst av arter i inventerade rutor (undantaget övervattensväxter).   
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säker klassificering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Därmed görs ingen 

expertbedömning av sjön. Det kan dock tilläggas att det vid inventeringen gjordes 

fynd av styvt braxengräs, notblomster och löktåg som anses förekomma enbart i 

klassen Hög status med ≥70 % men <100 %.  

 

I området 

inventerades sju 

transekter som 

presenteras i 

figur 3. Start- 

och 

stoppkoordinat 

ses i tabell 2.  

 

 

  

 

Figur 3. Rolsmosjön med samtliga 7 transekter. Transekt 1, 2 och 3 

inventerades även 2007.  

 

Tabell  2. Koordinat t ransekter 

Koordinat transekter Rolsmosjön RT90  

Transekt X-koord start Y-koord start X-koord stopp Y-koord stopp 

1 6281912 1460541 6281886 1460490 

2 6281582 1460025 6281589 1460063 

3 6281683 1459849 6281752 1459983 

4 6281308 1460152 6281366 1460198 

5 6281252 1460266 6281296 1460307 

6 6281008 1460377 6281047 1460446 

7 6281377 1460736 6281336 1460651 
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SJÖATORPASJÖN 
Sjöatorpasjön, Uppvidinge kommun, inventerades 2013-08-24 och som en 

uppföljning på en inventering genomförd 2007. Äldre transekter (2 st) uppsöktes 

på nytt och inventerades och nya transekter lades sedan till inventeringen. Intill 

västra delen av sjön sträcker sig Fagraholms fly Naturreservat där de 2 äldre 

transekterna är placerade. Vegetationen är riklig och många arter påträffas på 

flertalet transekter. Vegetation påträffas ned till cirka 1,8 meters djup.  

 

 

Figur 4. Riklig förekomst av notblomster, Lobelia dortmanna, i Sjöatorpasjön.   
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Siktdjupet översteg maxdjupet på 2,6 meter vid inventeringstillfället 2013.  

Botten består framförallt av findetritus men på vissa transekter noteras även stora 

block.  

Vid inventeringen gjordes fynd av 26 vattenanknutna kärlväxter, mossor och 

alger. Fyra arter (notblomster, styvt braxengräs, strandpryl och sylört) är typarter 

för N2000-habitat 3110 ”näringsfattiga slättsjöar” och 3130 ”ävjestrandssjöar”. 

Styvt braxengräs och notblomster förekommer rikligt och även strandpryl 

Tabell  3. Artl ista Sjöatorpasjön. Arter noterade vid 2007 års inventering är 

markerade i fet sti l .   

Sjöatorpasjön 

Vetenskapligt namn 
Svenskt namn Egenskap 

N2000- 
habitat 

Frekvens 
Max. 
djup 

I-
värde 

V-
fakt. 

Isoëtes lacustris Styvt braxengräs N2000 3110, 
3130 

45% 1,8 9 0,9 

Lobelia dortmanna Notblomster N2000 3110, 
3130 

34% 1,4 9 0,9 

Juncus bulbosus Löktåg   14% 1,4 8 0,9 

Carex spp. Starrar   9% 0,6   

Nuphar lutea Gul näckros   9% 1,2 8 0,9 

Littorella uniflora Strandpryl N2000 3110, 
3130 

8% 0,8 8 0,8 

Potamogeton berchtoldii Gropnate   6% 1,2 8 0,9 

Nitella flexilis/opaca Glans/mattslinke   5% 1,8 10 1 

Eleocharis palustris Knappsäv   5% 1,2   

Subularia aquatica Sylört N2000 3110, 
3130 

4% 1,2 8,00 0,9 

Sphagnum Vitmossor   3% 1,1   

Aegagropila linnaei Getraggsalg   3% 0,6   

Sparganium gramineum Flotagräs   3% 1,2 8,00 0,9 

Menyanthes trifoliata Vattenklöver   2% 0,2   

Potamogeton obtusifolius Trubbnate N2000 3150 2% 1,3 6 0,8 

Utricularia 
australis/vulgaris 

Syd-
/vattenbläddra 

  2% 0,7   

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa   2% 1,8 8 0,7 

Equisetum fluviatile Sjöfräken   1% 0,2   

Nymphaea alba Vit näckros   1% 1,2 8 0,9 

Alisma plantago-aquatica Svalting   1% 0,5   

Calla palustris Missne   1% 0   

Lysimachia thyrsiflora Topplösa   1% 0   

Phragmites australis Vass   1% 0   

Potamogeton natans Gäddnate   1% 0,5 7 0,8 

Potamogeton praelongus Långnate   1% 0,5 7,00 0,8 

Utricularia intermedia Dybläddra   1% 0 9,00 0,9 
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förekommer tämligen allmänt. Gul näckros förekommer tämligen sällan i 

inventerade rutor och påträffas i mindre än var tionde ruta.  

Vid inventeringen 2007 påträffades 12 arter (undantaget övervattensväxter) varav 

de som återfunnits vid 2013 års inventering markeras med fet stil i tabell 3. Vid 

inventeringen 2007 påträffades även nålsäv (Eleocharis acicularis) i ringa omfattning. 

Vid inventeringen 2013 påträffades styvt braxengräs, glans/mattslinke och stor 

näckmossa på 1,8 meters djup. 2007 påträffades även styvt braxengräs och mossa 

vid samma djup. Vattenståndet var ca 14 cm lägre vid 2013 års inventering. 

I diagrammet i figur 5 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är styvt braxengräs den mest dominerande arten. Även 

notblomster förekommer rikligt och påträffas i mer än var tredje inventeringsruta. 

Relativt få arter förekommer frekvent (≥ 5 % av inventerade rutor). Som figuren 

visar påträffas 7 av 18 arter i minst 5 % av inventerade rutor. Detta omfattar 39 % 

av flytblads- och undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2013 får Sjöatorpasjön en Ekologisk kvot på 0,98 och uppnår därmed Hög 

ekologisk status med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger inte 

nära gränsen för God status (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en 

säker klassificering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Därmed görs ingen 

expertbedömning av sjön. Det kan dock tilläggas att det vid inventeringen gjordes 

fynd av styvt braxengräs, notblomster, sylört, löktåg, flotagräs och dybläddra som 

anses förekomma enbart i klassen Hög status med ≥70 % men < 100 %.  

 

Figur 5. Förekomst av arter i inventerade rutor i Sjöatorpasjön (undantaget övervattensväxter).   
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I området inventerades 8 transekter som presenteras i figur 6. Start- och 

stoppkoordinat ses i tabell 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 6. Sjöatorpasjön med samtliga åtta transekter. Transekt 1 och 2 inventerades även 2007.  

 

Tabell  4. Koordinat transekter.  

Koordinat transekter Sjöatorpasjön RT90 

Transekt X-koord start Y-koord start X-koord stopp Y-koord stopp 

1 6332335 1465935 6332228 1465981 

2 6332184 1465871 6332062 1465943 

3 6331987 1466297 6332039 1466199 

4 6332063 1466256 6332052 1466177 

5 6331890 1466623 6332029 1466616 

6 6332541 1466630 6332477 1466511 

7 6332652 1466257 6332544 1466150 

8 6332740 1466065 6332565 1466100 
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VÅRASKRUVSSJÖN 
Våraskruvssjön, Uppvidinge kommun, inventerades 2013-08-23 som en 

uppföljning på en inventering genomförd 2007. Äldre transekter (3 st) uppsöktes 

på nytt och inventerades och nya transekter lades sedan till inventeringen. Hela 

sjön ingår i Våraskruvs Naturreservat. Vegetationen är sparsam och många arter 

påträffas endast i ringa omfattning. Vegetation påträffas ned till cirka 1,8 meters 

djup.  

 

 

Siktdjupet uppmättes till 0,95 meter vid inventeringstillfället 2013.  

Botten består framförallt av fin- och grovdetritus men på enstaka platser 

förekommer sten.  

 

Figur 7. Gul näckros och gäddnate i Våraskruvsjön.    
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Vid inventeringen gjordes fynd av 17 vattenanknutna kärlväxter, mossor och 

alger. Ingen av dessa är typart för Natura 2000-habitat.  

Vid inventeringen 2007 påträffades 7 arter (undantaget övervattensväxter) varav 

de som återfunnits vid 2013 års inventering markeras med fet stil i tabell 5. Vid 

inventeringen 2007 gjordes även enstaka fynd av glans/mattslinke (Nitella 

flexilis/opaca) och dybläddra (Utricularia intermedia) som påträffades på flera djup vid 

en av de inventerade transekterna.  

 

  

  

Tabell  5. Artl ista Våraskruvsjön. Arter noterade vid 2007 års inventering 

är markerade i fet sti l .   

Våraskruvssjön 

Vetenskapligt namn 
Svenskt namn Frekvens 

Max. 
djup 

I-
värde 

V-
fakt. 

Nuphar lutea Gul näckros 37% 1,6 8 0,9 

Nymphaea alba Vit näckros 22% 1,8 8 0,9 

Carex spp. Starrar 15% 1,2   

Juncus bulbosus Löktåg 11% 1,2 8 0,9 

Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 10% 1,2 9 0,9 

Potamogeton natans Gäddnate 10% 1,6 7 0,8 

Utricularia australis/vulgaris Syd-/vattenbläddra 6% 1,2   

Schoenoplectus lacustris Säv 4% 1,2   

Menyanthes trifoliata Vattenklöver 4% 0,4   

Phragmites australis Vass 3% 0,8   

Sparganium emersum Igelknopp 3% 1,2   

Equisetum fluviatile Sjöfräken 2% 0,4   

Lysimachia thyrsiflora Topplösa 2% 0   

Potamogeton alpinus Rostnate 2% 1,2 8 0,9 

Alisma plantago-aquatica Svalting 1% 0,8   

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 1% 1,8 8 0,7 

Sphagnum Vitmossor 1% 0   

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Makrofyter i sjöar i Kronobergs län 2013 - 2014 – Länsstyrelsen i Kronobergs län 2014-11-21 

Sida 19 av 35 

 

 

I diagrammet i figur 8 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är gul näckros den mest dominerande arten som förekommer i 

mer än var tredje inventerade ruta. Även vit näckros förekommer tämligen 

allmänt. Relativt många av påträffade arter förekommer frekvent (≥ 5 % av 

inventerade rutor). Som figuren visar påträffas 6 av 10 arter i minst 5 % av 

inventerade rutor. Detta omfattar 60 % av flytblads- och undervattensarterna.  

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2013 får Våraskruvsjön en Ekologisk kvot på 0,97 och uppnår därmed Hög 

ekologisk status med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger nära 

gränsen för God status (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses vara en 

osäker klassificering. Vid inventeringen gjordes endast fynd av löktåg som anses 

förekomma enbart i klassen Hög status med ≥70 % men < 100 %. Även om 

fyndet endast omfattar en art görs inte bedömningen att sjön ska flyttas till en 

lägre bedömning. Vid 2007 års inventering bedömdes sjön ha God status men då 

gränserna för hög status nu flyttats från 0,98 till 0,93 ändras bedömningen av 

Våraskruvsjön, trots att den ekologiska kvoten är ungefär densamma.   

 

 

 

 

Figur 8. Förekomst av arter i inventerade rutor i Våraskruvsjön (undantaget övervattensväxter).   
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I området inventerades 8 transekter som presenteras i figur 9. Start- och 

stoppkoordinat för transekterna ses i tabell 6.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figur 9. Våraskruvsjön med samtliga åtta transekter. Transekt 2, 4 och 5 inventerades även 2007.   

 

Tabell  6. Koordinat transekter.  

Koordinat transekter Våraskruvsjön RT90 
Transekt X-koord start Y-koord start X-koord stopp Y-koord stopp 

1 6322669 1478502 6322649 1478450 

2 6322728 1478468 6322705 1478424 

3 6322833 1478356 6322738 1478421 

4 6322705 1478361 6322651 1478411 

5 6322333 1478634 6322417 1478575 

6 6322562 1478583 6322548 1478553 

7 6322607 1478547 6322581 1478506 

8 6322528 1478453 6322555 1478497 
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VEDERSLÖVSSJÖN 
Vederslövssjön, Växjö kommun, inventerades 2014-08-22 och 2014-08-23 som en 

uppföljning på en inventering genomförd 2007. Äldre transekter (3 st) uppsöktes 

på nytt och inventerades och nya transekter lades sedan till inventeringen. Intill 

östra delen av sjöns centrala delar sträcker sig Osaby Naturreservat varav fyra 

transekter är placerade. Vegetationen är relativt gles även om mer riklig vegetation 

förekommer på vissa transekter. Vid inventeringen gjordes ett fynd av den 

rödlistade och starkt hotade (EN) arter sjönajas, Najas flexilis (längs transekt två på 

0,8 meters djup ca 50 meter från strand). Sjönajas ingår även i Åtgärdsprogram för 

hotade arter. Fyndet var mycket oväntat då arten endast är känd från fyra lokaler 

sedan tidigare och inget av dessa fynd gäller Kronoberg. Cirka tio relativt mörka 

små plantor påträffades vid inventeringen och trots ökad ansträngning vid och 

runt fyndplatsen kunde inte fler plantor hittas i närområdet. Förutom den 

noterbart mörka färgen var plantorna i god kondition vid fyndet. Fyndet är 

verifierat av Roland Bengtsson, vid företaget Makroalg, som har stor erfarenhet av 

att arbeta med sjönajas i Södra Vixen, Jönköpings län. Vid inventeringen 

noterades även två bestånd med flotagräs, Sparganium gramineum. Ingen transekt 

lades vid något av dessa bestånd eftersom annan vegetation saknades. Bestånden 

ligger dock i närheten av transekt fem.  Flytbladsvegetation påträffas ned till cirka 

1,8 meters djup och undervattensvegetation till 1,4 meters djup. Längden på 

transekterna varierar mellan 50 och 270 meter beroende på mer eller mindre 

långgrunda förhållanden. På grund av kraftigt färgat vatten och därmed dålig sikt 

genomfördes inventering genom krattning.  

 

Figur 10. Flotagräs i Vederslövssjön.   
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Siktdjupet uppmättes till 1,55 meter vid inventeringstillfället 2014. Vid 

inventeringen 2007 var siktdjupet 1,4 meter.   

Botten består framförallt av finsediment men på sina håll förekommer även sand, 

sten och block.  

Vid inventeringen gjordes fynd av 27 vattenanknutna kärlväxter, mossor och 

alger. Tre arter (notblomster, styvt braxengräs och strandpryl) är typarter för 

N2000-habitat 3110 ”näringsfattiga slättsjöar” och 3130 ”ävjestrandssjöar”. 

Notblomster förekommer relativt allmänt medan styvt braxengräs och strandpryl 

Tabell  7. Artl ista Vederslövssjön. Arter noterade vid 2007 års inventering 

är även markerade i fet sti l .   

Vederslövssjön 

Vetenskapligt namn 

Svenskt 
namn 

Egenskap 
N2000- 
habitat 

Frekvens 
Max. 
djup 

I- 
värde 

V-
fakt. 

Alisma plantago-aquatica Svalting 
  

3% 0,4 
  Drepanocladus aduncus Lerkrokmossa 

 
6% 1,1 7 0,8 

Eleocharis acicularis Nålsäv N2000 3130 1% 0,8 8 0,8 

Eleocharis palustris Knappsäv 
  

3% 0,4 
  Elodea canadensis Vattenpest 

 
1% 0,8 4 0,7 

Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 
 

1% 0,8 8 0,7 

Isoëtes lacustris 
Styvt 
braxengräs N2000 

3110, 
3130 4% 0,8 9 0,9 

Juncus bulbosus Löktåg 
  

7% 0,7 8 0,9 

Littorella uniflora Strandpryl N2000 
3110, 
3130 1% 1,1 8 0,8 

Lobelia dortmanna Notblomster N2000 
3110, 
3130 9% 1,1 9 0,9 

Menyanthes trifoliata Vattenklöver 
 

5% 0,4 
  Myriophyllum 

alterniflorum Hårslinga 
  

5% 1,4 9 0,9 

Najas flexilis Sjönajas 
Rödlistad (EN) 
ÅGP 

 
1% 0,8 1 0,9 

Nitella flexilis/opaca Glans-/mattslinke 
 

2% 0,8 10 1 

Nuphar lutea Gul näckros 
 

41% 1,8 8 0,9 

Nymphaea alba Vit näckros 
 

7% 1,8 8 0,9 

Persicaria amphibia Vattenpilört N2000 3150 10% 1,3 6 0,7 

Phragmites australis Vass 
  

9% 0,4 
  Potamogeton berchtoldii Gropnate 

  
8% 0,8 8 0,9 

Potamogeton gramineus Gräsnate 
  

2% 0,8 8 0,9 

Potamogeton natans Gäddnate 
  

11% 0,8 7 0,8 

Potamogeton perfoliatus Ålnate 
  

8% 1,4 8 0,8 

Ranunculus reptans Strandranunkel N2000 3130 6% 1,1 8 0,9 

Schoenoplectus lacustris Säv 
  

9% 1,3 
  Sparganium Igelknoppar 

 
15% 1,2 

  Typha latifolia Bredkaveldun 
 

2% 0,7 
  Utricularia 

australis/vulgaris Syd-/vattenbläddra 
 

3% 0,8 
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påträffas mer sällan. Två arter (nålsäv och strandranunkel) är typarter för N2000-

habitat 3130 ”ävjestrandssjöar” och en art (vattenpilört) är typart för N2000-

habitat 3150 ”naturligt näringsrika sjöar”. Såväl nålsäv som strandranunkel 

förekommer sparsamt medan vattenpilört påträffas relativt allmänt. Gul näckros 

är den mest allmänt förekommande arten och påträffas i drygt 40 % av de 

inventerade rutorna.  

Vid inventeringen 2007 påträffades 14 arter varav de som återfunnits vid 2013 års 

inventering markeras med fet stil i tabell 1. Vid inventeringen 2007 påträffades 

även sylört.  

I diagrammet i figur 11 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är näckros den mest dominerande arten och det är stor skillnad 

mot den näst mest frekvent påträffade släktet igelknoppar. Gul näckros dominerar 

kraftig jämfört med övrig vegetation och flera arter förekommer sällsynt (< 5 % 

av inventerade rutor). Som figuren visar påträffas 12 av 21 arter i minst 5 % av 

inventerade rutor. Detta omfattar 57 % av flytblads- och undervattensarterna. 

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2013 får Vederslövssjön en Ekologisk kvot på 0,89 och uppnår därmed God 

ekologisk status med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger 

dock nära gränsen för Hög ekologisk status (<0.05 enheter) vilket enligt definition 

anses vara en osäker klassificering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Vid 

inventeringen påträffades styvt braxengräs, notblomster och löktåg, som enbart 

anses förekomma i lokaler med Hög ekologisk status (med mer än 70 men mindre 

än 100 % sannolikhet).  Förekomstfrekvensen är dock relativt låg och talar inte 

för en höjning av sjöns ekologiska status.   

 

Figur 11. Förekomst av arter i inventerade rutor (undantaget övervattensväxter).   
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I området inventerades åtta 

transekter som presenteras 

i figur 12. Start- och 

stoppkoordinat ses i tabell 

8.  

I figur 13 ses små plantor 

av sjönajas som påträffades 

längs transekt två.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 12. Vederslövssjön med samtliga 8 transekter. 

Transekt 1, 2 och 3 inventerades även 2007.  

 

 

Figur 13. Små plantor av sjönajas, Najas flexilis, från Vederslövssjön.   
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  Tabell  8. Koordinat transekter 

Koordinat transekter Vederslövssjön RT90   
Transekt X-koord start Y-koord start X-koord stopp Y-koord 

stopp 

1 6296287 1434564 6296123 1434785 
2 6294410 1435948 6294535 1435941 
3 6294393 1435946 62933767 1436040 
4 6293687 1436153 6293625 1436124 
5 6293352 1434753 6239436 1434784 
6 6293241 1435527 6293210 1435587 
7 6294200 1434713 6294128 1434822 
8 6295345 1434502 6295257 1434614 
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STORA HENSJÖN 
Stora Hensjön, Tingsryds kommun, inventerades 2014-08-22 som en uppföljning 

på en inventering genomförd 2007. Äldre transekter (fem stycken) uppsöktes på 

nytt och inventerades och nya transekter lades sedan till inventeringen. Vid 

sydöstra delen av sjön sträcker sig Hensjönäsets Naturreservat varav tre transekter 

är placerade sedan tidigare. Vid den sydvästra delen av sjön finns Grönviks 

Naturreservat varav 2 transekter inventerats tidigare. Vegetationen är relativt riklig 

även om det naturligtvis förekommer en viss skillnad mellan olika transekter. Vid 

inventeringen gjordes återfynd av den rödlistade och nära hotade (NT) arten 

sjöhjortron, Nostoc zetterstedtii, vid transekt tre. Undervattensvegetaion påträffas 

ned till 3,8 meters djup (papillsträfse, styvt braxengräs och glans/mattslinke). 

Längden på transekterna varierar mellan 60 och 200 meter men de flesta är drygt 

100 meter långa. Inventeringen genomfördes genom snorkling.  

Siktdjupet uppmättes till 3,25 meter vid inventeringstillfället 2014. Vid 

inventeringen 2007 var siktdjupet 3,3 meter. Mängden partiklar i vattenmassan var 

påtaglig vid inventering 2014 och därmed också pålagringen på växter och stenar. 

Vattnet upplevdes som mycket grumligt på grund av den stora mängden partiklar.   

Botten består framförallt av finsediment men på vissa transekter dominerar istället 

sand och grus.   

 

Figur 14. En vik längs västra sidan av Stora Hensjön.     
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Vid inventeringen gjordes fynd av 28 vattenanknutna kärlväxter, mossor och 

alger. Fyra arter (notblomster, styvt braxengräs, sylört och strandpryl) är typarter 

för N2000-habitat 3110 ”näringsfattiga slättsjöar” och 3130 ”ävjestrandssjöar”. 

Alla utom sylört förekommer tämligen allmänt.  

Två arter (nålsäv och strandranunkel) är typarter för N2000-habitat 3130 

”ävjestrandssjöar”.   

Tabell  9. Artl ista Stora Hensjön. Arter noterade vid 2007 års inventering är 

även markerade i fet sti l.   

Stora Hensjön 

Vetenskapligt namn 

Svenskt 
namn 

Egenskap 
N2000- 
habitat 

Frekvens 
Max. 
djup 

I-
värde 

V-
fakt. 

Aegagropila linnaei Getraggsalg 
 

0,4% 3 
  Carex Starrar 

  
1% 0,4 

  Chara virgata Papillsträfse 
 

30% 3,8 8 1 

Drepanocladus aduncus Lerkrokmossa 
 

2% 0,7 7 0,8 

Eleocharis acicularis Nålsäv N2000 3130 2% 1,2 8 0,8 

Eleocharis palustris Knappsäv 
  

2% 0,7 
  Equisetum fluviatile Sjöfräken 

  
0,4% 0,5 

  Fontinalis antipyretica Stor näckmossa 
 

0,4% 1 8 0,7 

Fontinalis hypnoides Sjönäckmossa 
 

0,4% 3,4 6 0,9 

Isoëtes lacustris 
Styvt 
braxengräs N2000 

3110, 
3130 19% 3,8 9 0,9 

Juncus bulbosus Löktåg 
  

4% 0,7 8 0,9 

Littorella uniflora Strandpryl N2000 
3110, 
3130 14% 2,4 8 0,8 

Lobelia dortmanna Notblomster N2000 
3110, 
3130 24% 2,2 9 0,9 

Menyanthes trifoliata Vattenklöver 
 

0,4% 0,5 
  Myriophyllum alterniflorum Hårslinga 

  
6% 2 9 0,9 

Nitella flexilis/opaca Glans-/mattslinke 
 

15% 3,8 10 1 

Nostoc zetterstedtii Sjöhjortron Rödlistad (NT)  
 

5% 2,1 
  Nuphar lutea Gul näckros 

 
7% 2,6 8 0,9 

Nymphaea alba Vit näckros 
 

1% 0,6 8 0,9 

Phragmites australis Vass 
  

6% 1,2 
  Potamogeton natans Gäddnate 

  
1% 1,2 7 0,8 

Potamogeton perfoliatus Ålnate 
  

2% 1 8 0,8 

Ranunculus reptans Strandranunkel N2000 3130 5% 2,2 8 0,9 

Schoenoplectus lacustris Säv 
  

7% 1,4 
  Sparganium Igelknoppar 

 
1% 1,2 

  
Subularia aquatica Sylört N2000 

3110, 
3130 1% 0,5 8 0,9 

Typha latifolia Bredkaveldun 
 

0,4% 0,5 
  Utricularia australis/vulgaris Syd-/vattenbläddra 

 
6% 2,2 
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Vid inventeringen 2007 påträffades 16 arter varav de som återfunnits vid 2013 års 

inventering markeras med fet stil i tabell 1. Vid inventeringen 2007 påträffades 

även gropnate och långnate.  

I diagrammet i figur 6 visas förekomst av flytblads- och undervattensväxter. Som 

diagrammet visar är kransalgen papillsträfse den mest dominerande arten, följd av 

kortskottsväxterna notblomster, styvt braxengräs och strandpryl samt kransalgen 

glans/mattslinke. Gul näckros förekommer endast i 7 % av de inventerade 

rutorna. Fördelningen mellan ingående arter är relativt jämn och 10 av 21 arter 

förekommer i minst 5 % av de inventerade rutorna. Detta omfattar 48 % av 

flytblads- och undervattensarterna. 

Utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och resultatet av inventeringen 

2014 får Stora Hensjön en Ekologisk kvot på 0,97 och uppnår därmed Hög 

ekologisk status med avseende på makrofyter. Den ekologiska kvoten ligger 

dock nära gränsen för God status (<0.05 enheter) vilket enligt definition anses 

vara en osäker klassificering enligt tabell 2.2 i HVMFS 2013:19. Förekomsten av 

styvt braxengräs, löktåg, strandpryl och sylört, som enbart anses förekomma i 

lokaler med Hög ekologisk status (med mer än 70 men mindre än 100 % 

sannolikhet) talar emot en sänkning av bedömd ekologisk status.  

 

 

 

 

Figur16. Förekomst av arter i inventerade rutor (undantaget övervattensväxter).   
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I området inventerades 

nio transekter som 

presenteras i figur 17. 

Start- och 

stoppkoordinat ses i 

tabell 10.  

I figur 18 ses exempel på 

den kraftiga 

sedimentationen.   

 

 

 

 

  

 

Figur 17. Stora Hensjön. Transekt 1 - 5 inventerades även 

2007.  

 

 

Figur 18. Bild som visar den kraftiga sedimentationen av partiklar.    
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Tabell  10. Koordinat transekter  

Koordinat transekter Stora Hensjön RT90 
Transekt X-koord 

start 
Y-koord 
start 

X-koord 
stopp 

Y-koord 
stopp 

1 6262577 1455186 6262507 1454986 

2 6262230 1455178 6262247 1455056 

3 6262052 1455338 6267085 1455175 

4 6261563 1454195 6261644 1454284 

5 6262642 1453763 6262458 1453836 

6 6262850 1453644 6262886 1453690 

7 6263678 1453245 6263727 1453321 

8 6262454 1454145 6263390 1454101 

9 6262454 1454145 6263390 1454101 
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DISKUSSION 
Inga stora förändringar tycks ha skett sedan inventeringen 2007 och alla fem sjöar 

får motsvarande ekologisk ekologisk kvot vid 2013 och 2014 års inventeringar. 

Skillnaderna i artantal beror sannolikt endast på att hela sjön undersöktes vid den 

senare inventeringen (istället för en mindre del av sjön) vilket innebär att fler arter 

noterades. De arter som noterades 2007 men inte 2013 respektive 2014 

påträffades generellt i ringa omfattning.   

Skillnader i djuputbredning kan dels bero på olika vattenstånd olika år. Det kan 

också bero på att det är lätt att förbise vissa arter beroende på var transekterna 

placeras. En transekt som skiljer ett par meter i läge mellan två inventeringar kan 

innebära att vissa arter skiljer i djuputbredning. Det är därför viktigt att se på 

helheten och göra en jämförelse mellan hela beståndets utbredning i djupled samt 

ungefär i vilken frekvens respektive art förekommer. Detta är dock inte möjligt 

med hjälp av tillgänglig data då inventeringen 2007 inte gjordes helt efter 

undersökningstypen för makrofyter.  

En sjö som Våraskruvsjön, med kraftigt färgat vatten och mycket begränsad yta, 

ofta med relativt kraftigt sluttande botten har begränsad undervattensvegetation. 

Eftersom botten är brant och vattnet färgat är littoralzonen smal och därmed är 

undervattensvegetationen sparsam. I denna typ av sjö påträffas ofta arter i enstaka 

exemplar vilket innebär att de har begränsad ekologisk betydelse. Övervakning av 

denna typ av sjö kan förslagsvis göras med längre intervall (exempelvis vart 10:e 

år).  

Rolsmosjön, Sjöatorpasjön, Stora Hensjön och Vederslövssjön inventeras 

lämpligen vart 5:e år inom miljöövervakningen. Det område i Vederslövssjön där 

fynd av sjönajas gjordes 2014 bör inventeras på nytt inom kort för att säkerställa 

utbredning och ungefärlig förekomstfrekvens av arten.  

I övrigt bör andra sjöar, som också ingår i skyddade områden men som inte 

inventerats tidigare, inventeras vid framtida undersökningar. Om det förekommer 

näringsrika sjöar inom skyddade områden inom länet skulle det kunna vara 

lämpligt att inventera även dessa.  
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BILAGA 1. VATTENSTÅND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rolsmosjön  
Vattenstånd 28 cm från topp 
av sten.  
 
Går ej att jämföra med 2007 
då inmätt sten saknades  
 
6281304, 1460759 RT 90.  
 
 

 

Sjöatorpasjön 
Vattenstånd 27 cm från topp 
av sten.  
 
Helt torrt intill äldre 
vattenståndspunkt.  
Nuvarande punkt ca 5 meter 
från äldre. Vattenytan 60 cm 
från topp av sten. 2007: 46 
cm från sten. Vattenstånd 
därmed 14 cm lägre 2013. 
 
6332744, 1466097 RT 90.  
 
 

 

Våraskruvsjön 
Vattenstånd 28 cm från hål i 
sten. 2007 var avståndet 26 
cm, därmed i princip ingen 
skillnad av vattenstånd. 
 
6322669, 1478502 RT 90.  
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Vederslövssjön 
Vattenstånd uppmätt 2007; 

41 

cm under toppen av sten 

6294393;1435946.  

 

2014 var vattenståndet 45 
cm från topp av sten 
X:6294410, Y:1435948 RT90. 
Något lägre vatten 2014 (4 
cm).  
 

Stora Hensjön 
Vattenstånd från 2007 
saknas. 2014 var 
vattenståndet 60 cm från 
topp av sten X:6262343, 
Y:1453792 RT90.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


