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Förord

I föreliggande rapport presenteras en kartering av akvatiska strandmiljöer 
vid Lovön i Ekerö kommun med angränsande öar. Arbetet utgör ett värde
fullt underlag till Länsstyrelsens arbete med att bilda ett natur och/eller 
kulturreservat i området.

Reservatsbildningsprocessen är föreslagen av Regeringen och finansierad av 
Trafikverket. Området har samlade höga natur-, kultur- och rekreationsvärden 
och finns därför med i Länsstyrelsens program för skydd av tätortsnära natur 
i Stockholmsregionen (Länsstyrelsens rapport 2003:20). I regeringens till
stånd till Förbifart Stockholm pekade man på risken för följdexploateringar 
av och förutsätter därför reservatsbildning av området som skyddsåtgärd.

Områdets landmiljöer har undersökts på flera sätt men denna rapport karte
rar de strandnära miljöerna. Ofta är det de grunda miljöerna som är av störst 
betydelse för den biologiska mångfalden i vatten. Angreppssättet är succes
siv kartering på en allt mer detaljerad nivå där man samtidigt väljer ut de 
områden som har högst naturvärde. Hela strandlinjen har karterats med båt 
och alla strandsträckor är ur naturvärdessynpunkt klassade i en fyrgradig 
skala. De organismgrupper som är karterade är stormusslor, bottenfauna och 
vattenväxter.

Rapporten är författad av Anna Gustafsson och Ulf Lindqvist vid Naturvatten 
i Roslagen AB. Författarna är ensam ansvariga för rapportens slutsatser.

Stockholm, januari 2012

Lars Nyberg 
Miljödirektör
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Sammanfattning 

Föreliggande rapport redovisar en naturinventering av sjöstränderna i det 
planerade naturreservatet Lovön-Kärsön i Mälaren. Inventeringen utfördes 
i syfte att beskriva och bedöma strändernas limniska naturvärden och 
omfattade biotopkartering samt riktade undersökningar av vattenväxter, 
bottendjur och stormusslor. Karteringen utfördes i juli-oktober 2011 av 
Naturvatten AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Resultatet 
redovisas i text och kartor i denna rapport, samt i en 
biotopkarteringsdatabas (Access) framtagen av länsstyrelsen. 

Inventeringen omfattade sammantaget 188 biotoper som täcker in en 
strandsträcka av cirka 45 kilometer. Ingen av biotoperna bedömdes till den 
högsta klassen naturvärde av nationell betydelse. Tjugo biotoper 
motsvarande 13 procent av stränderna, bedömdes till naturvärde av 
regional betydelse. Av dessa biotoper fördelade sig åtta till Lovön och tolv 
till Kärsön. Bedömning till regionalt värde motiverades av förekomst av 
rödlistade arter, regionalt sett ovanliga arter och/eller Natura 2000-
naturtyper av hög kvalitet. 

Hela 65 biotoper, motsvarande 40 procent av stränderna, bedömdes till 
naturvärde av kommunal betydelse. Bedömningarna grundar sig bland 
annat på artrikedom, strukturell mångformighet samt ekologisk funktion i 
form av framförallt lekområden för fisk eller bottnar med särskilt goda 
förutsättningar för kräftor. 

Det inventerade området var som helhet att betrakta som mycket artrikt 
både vad gäller vattenväxter och bottendjur. Artrikedomen varierade dock 
kraftigt mellan biotoperna. Tre rödlistade arter noterades vid fältarbetet, 
nämligen vattenväxterna bandnate och uddnate samt stormusslan äkta 
målarmussla. Samtliga redovisas som nära hotade (NT) i 2010 års rödlista. 
Vidare förekommer i området ett antal arter som kan anses vara ovanliga i 
regionen och som stärker dess naturvärden. 

En statusklassning enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder visade på 
måttlig ekologisk status för vattenväxter, och god eller hög status för 
bottenfauna. Diskrepansen i klassningen av de båda organismgrupperna 
förklaras förmodligen till största delen av brister i bedömningsgrunderna. 
Generellt tenderar bedömningsgrunderna för bottenfauna i strandzonen att 
ge en överskattat god bild av det verkliga tillståndet, medan 
bedömningssystemet för vattenväxter inte förmår skilja naturligt 
näringsrika vatten från de som är övergödda.  
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Inledning 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län utförde Naturvatten 2011 
en naturinventering av sjöstränderna i det planerade naturreservatet 
Lovön-Kärsön. Uppdraget omfattade biotopkartering och riktade 
biologiska undersökningar i syfte att beskriva och bedöma sjösträndernas 
limniska naturvärden. Resultat av inventeringen redovisas i föreliggande 
rapport. 

Metodik 

I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av de metoder som användes 
i uppdraget. För en mer detaljerad redogörelse hänvisas till bilaga 1. 
Uppdraget omfattade kartering och bedömning av mälarsträndernas 
limniska naturvärden inom planerat reservatsområde, se figur 1. 
Inledningsvis sammanställde och tillhandahöll uppdragsgivaren befintlig 
kunskap om det aktuella områdets biologiska/ekologiska värden. Därefter 
utfördes en kartering av sjösträndernas biotoper. Utifrån denna 
information identifierades ett antal delområden som bedömdes vara 
intressanta att undersöka vidare genom riktade biologiska undersökningar 
av vattenväxter och bottendjur. Slutligen gjordes en bedömning av de 
avgränsade biotopernas naturvärden i en fyrgradig skala enligt nedan: 

Klass 1 Naturvärde av nationell betydelse 

Klass 2 Naturvärde av regional betydelse 

Klass 3 Naturvärden av kommunal betydelse 

Klass 4 Naturvärden av lokal betydelse 

Biotopkartering och inventering av vattenväxter utfördes den 26-29 juli 
samt 11 och 17 augusti. Bottenfaunaprovtagning gjordes den 4 oktober 
2011.



 
 
Figur 1. Karta över aktuellt undersökningsområde (rödmarkerat). Kartan tillhandahölls av uppdragsgivaren 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Biotopkartering 

Sjöstranden inom det aktuella undersökningsområdet – det vill säga 
Lovön, Kärsön och Fågelön samt mindre öar och skär inom planerat 
naturreservat – omfattar cirka 45 kilometer och delades in och beskrivs i 
sammantaget 188 delsträckor motsvarande lika många biotoper, se kartor i 
avsnittet Sjöstrandens naturvärden. Av dessa biotoper fördelade sig 97 till 
Lovön, 45 till Kärsön och resterande 46 biotoper till Fågelön med 
närliggande mindre öar. Biotopernas längder var i medeltal 240 meter och 
varierade mellan 40 och 1400 meter.  

Vattenvegetationens totala täckning längs stränderna var generellt hög och 
dominerades av rotad övervattenvegetation framförallt i form av bladvass. 
Smalkaveldun och säv var också vanligt förekommande. Vassarnas bredd 
varierade kraftigt mellan de olika biotoperna men var i genomsnitt cirka 
13 meter och som bredast 80 meter. Täckningsgraden var förhållandevis 
hög även vad gäller gruppen undervattenvegetation med hela blad. Bland 



dessa arter var smal vattenpest och ålnate de vanligast förekommande. 
Endast sex biotoper motsvarande två procent av stränderna saknade 
övervattenvegetation och flytbladsvegetation, det vill säga 
vattenvegetation som är synlig från ytan. Samtliga dessa sex biotoper 
ligger kring Lovön. 

Strändernas bottensubstrat dominerades av lera följt av sten, block och 
därefter sand och häll. Mängden död ved i vattnet var generellt sparsam. 
Vid 26 biotoper förekom dock död ved i större mängder. 

Vid karteringen noterades 145 bryggor och två småbåtshamnar. 
Åtminstone 15 biotoper var utfyllda och två muddrade. Vidare noterades 
en båtramp, ett möjligt avloppsrör och sju vattenuttag. Vid Kärsögården 
finns en anlagd badplats med bryggor och gräsytor. För mer detaljerade 
uppgifter om biotopernas karaktär hänvisas till den databas (Access) där 
information från karteringen lagrades. Vidare beskrivningar av 
biotopernas karaktär och värden ges dessutom i avsnittet Sjöstrandens 
naturvärden. 

 

 
 
Exempel på strandbiotoper i det aktuella området: Delvis öppen hällstrand, vassdominerad lerbotten, mager grus-, 
sand- och stenbotten med sparsamt förekommande vegetation respektive täta bälten av flytbladsväxter (gul näckros) 
på mjukbotten dominerad av fin- och grovdetritus (organiskt material).  
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Vattenväxter 

Riktade undersökningar av områdets vattenvegetation utfördes genom 
transektinventering i 13 biotoper varav sju kring Lovön (Id 7, 16, 28, 41, 
49, 63, 67), fem kring Kärsön (Id 98, 113, 124, 126) och en i 
Fågelöområdet (Id 145), se kartor i avsnittet Sjösträndernas naturvärden. 
Uppgifter om transekternas lägen finns i bilaga 2. Artförekomster och 
bedömning av ekologisk status redovisas i nedanstående avsnitt. 

Förekommande arter 

I de 13 transekter som inventerades kring Lovön, Kärsön och Fågelön 
påträffades 26 vattenväxtarter, övervattenvegetationen undantagen. I 
tillägg till dessa noterades vid biotopkartering och/eller fria artsök 
ytterligare tio arter. Totalt sett hittades alltså 36 arter av vattenväxter och 
områdets flora måste betraktas som mycket artrik. Samtliga noterade 
arter/taxa, undantaget övervattenvegetation, redovisas i tabell 1. Arternas 
frekvens och fördelning på transekter visas i bilaga 2. 

Den mest artrika växtgruppen var långskottsväxterna som representerades 
av 15 arter varav nio natearter. Av de småväxta så kallade 
kortskottsväxterna noterades sex arter. Dessa arter – braxengräs, nålsäv, 
strandpryl m.fl - är typiska för näringsfattiga miljöer, men förekommer 
också på sand- och grusbottnar i mer näringsrika vatten. Arter ur denna 
grupp förekom generellt sparsamt, och välutvecklade kortskottssamhällen 
- med minst två arter och en täckningsgrad högre än fem procent - 
noterades endast i åtta biotoper (Id 48, 49, 79, 108, 117, 126, 130, 187). 
Strandpryl förekom i 17 biotoper och kan på så vis sägas vara den 
vanligast förekommande kortskottsväxten i området. Kransalger noterades 
i tre transekter och 14 biotoper. I fem av dessa var täckningsgraden högre 
än fem procent och dominerades av någon av arterna borst-, papill- eller , 
skörsträfse. Glans-/mattslinke (sterila och ej bestämda till art) förekom 
endast i lägre täckningsgrader. Något förvånande hittades bara två 
mossarter i området, nämligen stor näckmossa och en gräsmossa. Den 
senare påträffas normalt inte i vatten. Eftersom arten förekom i två 
biotoper redovisas den trots allt tillsammans med vattenväxterna i tabell 1. 
I övrigt noterades sex arter av flytbladsväxter, korsandmat - som normalt 
förs till flytväxterna, men oftast växer liggandes på botten – samt 
grönalgen getraggsalg. 

I de flesta områden tycktes bottensubstratet styra artförekomsten så till 
vida att arter som anses indikera näringsrika förhållanden förekom på 
mjukare bottnar i skyddade områden, medan arter som anses typiska för 



näringsfattiga miljöer förekom på magra bottensubstrat som sand och 
grus. 

Tabell 1. Vattenväxter som noterades i det planerade reservatsområdet 2011. Artlistan visas med fördelning på 
växtgrupp och utesluter övervattenvegetation. Fynd redovisas med uppdelning på de 13 transekter som inventerats, 
samt som övriga fynd, d.v.s. arter som noterades vid biotopkartering eller fria artsök. 
Vetenskapligt namn Svenskt namn Transekter Övriga fynd
Isoetider Kortskottsväxter 4 6
Elatine hydropiper slamkrypa x x
Eleocharis acicularis nålsäv x x
Isoëtes echinospora vekt braxengräs x x
Isoëtes lacustris styvt braxengräs x
Plantago uniflora strandpryl x x
Ranunculus reptans strandranunkel x
Elodeider Långskottsväxter 13 15
Callitriche hermaphroditica höstlånke x x
Ceratophyllum demersum hornsärv x x
Elodea canadensis vattenpest x
Elodea nuttallii smal  vattenpest x x
Myriophyllum alterniflorum hårslinga x x
Myriophyllum spicatum axslinga x x
Potamogeton berchtoldii gropnate x
Potamogeton compressus  (NT) bandnate x
Potamogeton friesii  (NT) uddnate x x
Potamogeton gramineus gräsnate x x
Potamogeton lucens grovnate x x
Potamogeton obtusifolius trubbnate x
Potamogeton perfoliatus ålnate x x
Potamogeton pusillus spädnate x x
Ranunculus circinatus hjulmöja x x
Stuckenia filiformis trådnate x
Zannichellia palustris hårsärv x
Nymphaeider Flytbladsväxter 3 6
Nuphar lutea gul  näckros x x
Nymphaea alba vit näckros x
Persicaria amphibia vattenpilört x x
Potamogeton natans gäddnate x
Sagittaria sagittifolia pilblad x x
Sparganium sp. igelknopp obest. x
Lemnider Flytväxter 1 1
Lemna trisulca korsandmat x x
Charophyceae Kransalger 2 4
Chara aspera borststräfse x
Chara globularis skörsträfse x x
Chara virgata papillsträfse x
Nitella flexilis/opaca glans‐/mattslinke x x
Chlorophyta Grönalger 1 1
Aegagropila linnaei getraggsalg x x
Bryophyta Bladmossor 2 2
Brachythecium sp. gräsmossa x x
Fontinalis antipyretica stor näckmossa x x
Totalt antal arter/taxa 36 26 35  
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På blandade substrat förekom de båda vegetationstyperna ofta 
tillsammans. Vid fem biotoper (Id 48, 79, 126, 127, 135) hittades fler än 
tio arter av vattenväxter, övervattenvegetationen oräknad. Gemensamt för 
dessa biotoper är att de har ett varierat bottensubstrat som till minst fem 
procent utgjordes av sand.  

Den för svenska vatten ursprungligen främmande arten smal vattenpest 
har nu nått mycket stor spridning och tycks vara den vanligast 
förekommande vattenväxten i området. Att så skulle vara fallet styrks av 
transektinventeringarna, där smal vattenpest förekom i drygt 40 procent av 
proven och därmed var i särklass vanligast, samt av biotopkarteringsdata 
där arten påträffades i 129 av 188 biotoper. Värt att notera är att den 
tidigare vanligt förekommande arten vattenpest bara hittades i en biotop 
och tycks ha konkurrerats ut av sin släkting. Utöver smal vattenpest var 
ålnate, getraggsalg, gul näckros, vattenpilört, höstlånke, gräsnate och 
hårslinga relativt vanligt förekommande. 

Djupast förekommande undervattenart var stor näckmossa som påträffades 
på hela 5,8 meter. Därefter följer smal vattenpest som hittades som djupast 
på 4,2 meter. Siktdjupet uppmättes till 2,6 - 3,2 meter vid de inventerade 
transekterna. Baserat på dessa värden kan man teoretiskt sett vänta sig att 
vattenvegetationens maximala djuputbredning ligger kring fem till sex 
meter. 

Särskilt skyddsvärda arter 

Fynd av två rödlistade arter, bandnate och uddnate, gjordes kring Lovön 
och Kärsön. Båda dessa arter anges som nära hotade (NT) i gällande 
rödlista (Gärdenfors m.fl. 2010). Bandnate noterades i två biotoper (Id 16, 
134); i en vik vid Ekensdal en dryg kilometer söder om Drottningholm 
och i en vik på sydvästra delen av Kärsö. Arten noterades inte i någon av 
de transekter som inventerades. Uddnate förefaller vara betydligt mer 
vanligt förekommande i området och påträffades i åtta biotoper samt i 
transekter i två av dessa. Sex av de aktuella biotoperna ligger vid Lovöns 
västsida (Id 4, 7, 9, 14, 17, 28). De båda resterande fyndplatserna ligger 
kring Hundholmen vid sydvästra Kärsön (Id 127, 132). Uppgifter om 
fyndplatserna lämnas i bilaga 2. 

Rariteter utöver dessa rödlistade arter var kortskottsväxterna vekt och 
styvt braxengräs samt slamkrypa. Dessa tre arter finns inte upptagna på 
rödlistan, men får betraktas som regionalt ovanliga och bör därmed 
betraktas som särskilt skyddsvärda. Den lilla slamkrypan hittades i fyra 
biotoper (Id 7, 8, 133, 135) varav två på Lovön en knapp kilometer norr 
om Drottningholm, samt kring Hundholmen vid sydvästra Kärsön. Vekt 
braxengräs noterades i sex biotoper (Id 7, 49, 79, 108, 126, 135, 187) och 



förekom kring Lovön, Kärsön samt vid Björnholmen, öster om Fågelön. 
Styvt braxengräs hittade endast i en biotop på Lovön (Id 21). 

Den mycket sällsynta och i Östersjöregionen endemiska arten småsvalting 
(Alisma wahlenbergii) förekommer vid Ekerö och Slagsta och skulle 
kunna tänkas växa även i det aktuella området. Trots noggranna eftersök i 
strandområden med lämpliga bottnar gjordes tyvärr inte några nyfynd av 
denna starkt hotade art. 

 
 
Bandnate (Potamogeton compressus) redovisas i rödlistan som nära hotad (vänster bild). Vekt braxengräs och 
nålsäv tillhör de konkurrenssvaga kortskottsväxterna och den förstnämnda kan betraktas som ovanlig i regionen. 

Ekologisk status 

Baserat på de vattenväxtarter som noterades vid transektinventeringen 
bedömdes området som helhet till måttlig ekologisk status. Statusklassen 
var oförändrad även då klassningen utfördes baserat på samtliga arter som 
noterats, se tabell 2. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknades till 
0,72 respektive 0,75 och låg inte nära gränsen mot någon annan 
statusklass. Eftersom bedömningen dessutom baserades på ett stort antal 
arter kan den betraktas som säker. Det finns dock indikationer på att 
bedömningsgrunderna tyvärr inte fungerar tillfredsställande (Larson & 
Carlsson 2008) och det kan inte uteslutas att planerade framtida 
revideringar av bedömningsgrunderna kan komma att medföra en 
förändrad statusklassning. 
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Tabell 2. Bedömning av ekologisk status, antal bedömningsgrundande arter och maxdjuputbredning av 
undervattensvegetationen. Trofiskt makrofytindex (TMI) och ekologisk kvalitetskvot (EK) ligger till grund för 
statusbedömningen. 
 

Beräkningsunderlag TMI EK Status Antal  Kommentar
UV‐veg. 
maxdjup

BG‐arter (m)

Transektinventering 6,26 0,72 Måttlig 24 Ej  nära gräns  mot annan klass 5,8
Samtliga fynd 6,42 0,75 Måttlig 34 Ej nära gräns  mot annan klass 5,8  

Bottenfauna 

Riktade undersökningar av områdets strandlevande bottendjur – 
litoralbottenfauna - utfördes i fem biotoper varav fyra kring Lovön (Id 22, 
45, 63, 97) och en vid Kärsön (Id 114), se kartor i avsnittet Sjösträndernas 
naturvärden. I nedanstående avsnitt lämnas en sammanfattande 
beskrivning av resultaten för inventerade biotoper samt av ekologisk status 
sådan den bedömts med ledning av bottenfaunan. Därefter följer separata 
beskrivningar och bedömningar av resultaten för de undersökta 
biotoperna. Detaljerade lokalbeskrivningar samt artlistor redovisas i bilaga 
3 liksom antal taxa och beräknade index med bedömningar. I bilagan finns 
också skisser och foton över aktuella lokaler. 

Artrikedom och diversitet 

Av de fem strandområden som inventerades uppvisade Lovöbiotopen 
Lunda (Id 45) den högsta artrikedomen med hela 72 taxa vilket bedöms 
vara ett mycket högt antal, se figur 2. Samtliga biotoper höll dock en hög 
artrikedom. Lägst var artantalet i Lovöbiotopen Talavid (Id 94) där 52 
taxa påträffades. 

Bottenfaunan uppvisade enligt Shannon-index relativt små skillnader i 
diversitet, se figur 3. Samtliga biotoper utom Lovölokalen Talavid (Id 94) 
uppvisade en mycket hög diversitet. 
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Figur 2. Antal taxa i de inventerade strandområdena (Kärsö=Id 114, Talavid=Id 94, Sandviken=Id 63, Lunda=Id 45 
och Alvik=Id 22). Färgerna i bakgrunden visar klasser enligt Sundberg m.fl. (1996). Blå bakgrund motsvarar mycket 
högt antal taxa och röd bakgrund mycket lågt antal taxa. 
 
 

 
Figur 3. Shannons diversitets-index för inventerade strandområden (Kärsö=Id 114, Talavid=Id 94, Sandviken=Id 63, 
Lunda=Id 45 och Alvik=Id 22). Färgerna i bakgrunden visar klasser enligt Naturvårdsverkets äldre 
bedömningsgrunder (1999). Blå bakgrund motsvarar mycket högt index (klass 1) och röd bakgrund mycket lågt index 
(klass 5). 

Särskilt skyddsvärda arter 

Inga rödlistade arter noterades vid någon av lokalerna. Däremot 
påträffades tre arter som kan betraktas som ovanliga, nämligen skalbaggen 
Oulimnius troglodytes (Id 114), nattsländan Goera pilosa (Id 52, 60, 74) 
samt bandad långhornad nattslända Mystacides longicornis (Id 45, 22). 
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Med tanke på att de båda senare arterna noterades i tre respektive två av 
fem prover kan man ifrågasätta om arterna verkligen ska betraktas som 
ovanliga. I uppdragets naturvärdesbedömningar har förekomst av dessa 
arter därför inte renderat i bedömning till regionalt naturvärde, utan 
värderats till kommunal klass. Vidare noterades en rik snäckfauna med 
flera arter som är nationellt sett ovanliga. Eftersom dessa arter 
förekommer tämligen allmänt i den kalkrika mälarregionen redovisas de 
inte som ovanliga. 

Ekologisk status 

Bottenfaunans status klassificerades med ledning av ASPT-index och 
MILA i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(Naturvårdsverket 2007). I nedanstående avsnitt redovisas först separata 
bedömningar av dessa index och därefter en sammanvägd 
statusbedömning, där det index som indikerar de mest påverkade 
förhållandena är utslagsgivande. Slutligen görs en så kallad 
expertbedömning som även beaktar andra index och parametrar.  

ASPT-index 
ASPT-index används i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder som ett 
mått på den allmänna ekologiska kvaliteten och avses integrera effekten 
av olika typer av miljöpåverkan. Sandviken (Id 63) klassades till god 
ekologisk status baserat på detta index, och övriga biotoper till hög status, 
se figur 4. Klassificeringen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
indikerar således att ingen eller endast liten miljö- och 
eutrofieringspåverkan föreligger för de undersökta biotoperna. 

MILA 
MILA används för att påvisa surhetsgraden i sjöstränder, men visar inte 
om surheten är naturlig eller antropogent orsakad. Samtliga inventerade 
biotoper klassificerades dock till den högsta klassen nära neutralt, se figur 
5, varför någon vidare analys inte är relevant. 

 

 



 
 
Figur 4. Ekologisk kvalitetskvot för ASPT-index i inventerade strandområden (Kärsö=Id 114, Talavid=Id 94, 
Sandviken=Id 63, Lunda=Id 45 och Alvik=Id 22). Färgerna i bakgrunden visar statusklasser enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (2007). Blå bakgrund motsvarar hög status och röd bakgrund dålig status. 
 
 

 
Figur 5. Ekologisk kvalitetskvot för MILA i inventerade strandområden (Kärsö=Id 114, Talavid=Id 94, Sandviken=Id 
63, Lunda=Id 45 och Alvik=Id 22). Färgerna i bakgrunden visar statusklasser enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (2007). Blå bakgrund motsvarar hög status och röd bakgrund dålig status. 

Sammanvägd status 
En sammanvägd statusbedömning som baseras på klassificering av ASPT-
index samt MILA enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder ger vid 
handen att status var hög i samtliga inventerade biotoper. Även resultat 
från biotoperna Talavid (Id 94) och Alviken (Id 22) som påverkas av 
fysisk exploatering uppvisade hög status. 
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Expertbedömning 
Bedömningen av ASPT-index i ovanstående avsnitt indikerar hög status i 
samtliga biotoper. Vi anser dock att denna bedömning kan ge en 
överskattat god bild av tillståndet eftersom ingen hänsyn tas till hur vanligt 
förekommande olika känsliga arter är och hur stor del av faunan de 
representerar. Det kan innebära att enstaka fynd av en känslig art väger 
lika tungt som en överdominans av föroreningståliga taxa. I syfte att ge en 
mer nyanserad bild av tillståndet i de olika biotoperna redovisas en egen 
uppdelning av bottenfaunan i toleranta och känsliga arter (ASPT 1-5 
respektive ASPT 6-10), se figur 6. Uppdelningen är dock grovhuggen så 
till vida att andelen blir lika hög oavsett vilken ASPT-klass de toleranta 
och känsliga arterna har inom respektive grupp. Figuren visar att 
föroreningståliga arter dominerade i biotoperna Talavid och Alviken (Id 
94, 22). Dessa biotoper kan därför förmodas ha en högre påverkansgrad än 
vad som indikeras av den klassificering som utförs enligt 
bedömningsgrunderna. Värt att notera är att övriga biotoper dominerades 
av känsliga arter. 

 
 
Figur 6. Antalsmässig andel (%) föroreningståliga arter (ASPT-klass 1-5) och mer känsliga arter (ASPT-klass 6-10) i 
inventerade strandområden (Kärsö=Id 114, Talavid=Id 94, Sandviken=Id 63, Lunda=Id 45 och Alvik=Id 22). Eftersom 
inte samtliga förekommande arter tilldelats ASPT-värden kan summan understiga hundra procent. 
 
 

EPT-index ger utöver ASPT-index ytterligare en indikation på faunans 
allmänna föroreningspåverkan och beräknades och klassificerades enligt 
Medin m.fl. (2002). Samtliga biotoper klassificerades till mycket högt 
index motsvarande lågpåverkade förhållanden, se figur 7. Värt att notera 
är att den av fysisk exploatering påverkade biotopen Alviken (Id 22) 
beräknades till ett av de högsta värdena. 
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Figur 7. Bedömning av tillstånd vad gäller EPT-index enligt Medin m.fl. (2002) i inventerade strandområden 
(Kärsö=Id 114, Talavid=Id 94, Sandviken=Id 63, Lunda=Id 45 och Alvik=Id 22). Blå bakgrund motsvarar ett mycket 
högt index och röd bakgrund mycket lågt index. 
 

En sammanvägd expertbedömning som tar hänsyn till samtliga 
ovanstående klassificeringar och variabler redovisas i tabell 3. I tabellen 
visas även status enligt bedömningsgrunderna samt underliggande 
bedömningar. De båda statusbedömningarna är samstämmiga med 
undantag för Talavid och Alvik (Id 94, 22) som vid expertbedömningen 
klassas till god istället för hög status.  

 
Tabell 3. Bedömning av bottenfaunans status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Status BG) genom 
sammanvägning av ASPT-index och MILA, samt enligt en så kallad expertbedömning (Status expert) som även tar 
hänsyn till andra index och variabler. Färgerna motsvarar klasser enligt bedömningsgrunderna där blått indikerar hög 
status/mycket lågt index och röd dålig status/mycket högt index. ASPT 1-5 avser andelen föroreningståliga taxa. 
 
Biotop Id Namn Status 

expert
Status BG ASPT MILA EPT Shannon ASPT 1‐5 

%
114 Kärsö 30
94 Talavid 49
63 Sandviken 23
45 Lunda 36
22 Alvik 57  

Id 114. Kärsön 

Provtagningslokalen Kärsö ligger i den norra delen av biotop 114, se 
kartor i avsnittet Sjöstrandens naturvärden samt bilaga 3. Strandmiljön 
utgjordes av lövträd med al som dominerande art och närmiljön utgjordes 
av blandskog. Lokalen hade låg beskuggning och låg grad krontäckning. 
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Bottensubstratet bestod till största delen av grus och grovdetritus, följt av 
sten, block och sand. Ålnate förekom i lokalen men vattenvegetationen 
dominerades av påväxtalger. 

Totalt påträffades 60 taxa i en total abundans av hela 13 000 individer/m2. 
Slamdagsländor (Caenis spp.), fåborstmaskar (Oligochaeta) och 
skalbaggar (Oulimnius sp.) var vanligast förekommande taxa. 
Bottenfaunans artrikedom var mycket hög liksom dess individtäthet 
(Sundberg m.fl. 1996), se tabell 4. Även bottenfaunasamhällets diversitet 
eller mångformighet var mycket hög, vilket innebär att flera arter var 
vanligt förekommande (Naturvårdsverket 1999). Klassificering av ASPT-
index som avses ge ett mått på samlad miljöpåverkan indikerade hög 
status, det vill säga ingen eller obetydlig avvikelse från naturliga 
förhållanden. Surhetsindexet MILA visade på nära neutrala förhållanden 
och hög status. Sammanvägd status enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder blir således hög status. En så kallad expertbedömning 
som även tar hänsyn till övriga variabler som diversitet, EPT-index och 
andel toleranta arter (ASPT 1-5) indikerar också hög status.  

Tabell 4. Kärsön (Id 114) 2011. Bedömning av antal taxa, individtäthet, diversitet, ASPT-index, MILA och EPT-index. 
Bedömning av antal taxa och abundans utfördes enligt Sundberg m.fl. (1996), EPT-index enligt Medin m.fl. (2002), 
Shannon-index enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) och ASPT-index samt MILA enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007). ASPT 1-5 respektive ASPT 6-10 avser andelen föroreningståliga 
respektive –känsliga arter. Slutligen anges en sammanvägd statusbedömning enligt gällande bedömningsgrunder 
(BG), samt enligt ett utökat förfarande (expertbedömning). 
 
Kärsön Id 114 Värde Ekologisk 

kvot
Bedömning

Antal  taxa 60 Mkt högt antal
Individtäthet (antal/m2) 13 000 Mkt hög täthet
Diversitet (Shannon) 3,13 Mkt högt index
ASPT‐index 5,6 0,95 Hög status
ASPT 1‐5 % 3
ASPT 6‐10 % 5
MILA 97,4 1,26 Hög status
EPT‐index 24 Mkt högt index
Sammanvägd bedömning BG Hög status
Expertbedömning Hög status

0
7

 
 

Id 94. Talavid 

Provtagningslokalen Talavid ligger i biotop 94 på nordöstra Lovön, se 
kartor i avsnittet Sjöstrandens naturvärden samt bilaga 3. Strandmiljön 
karakteriserades av albuskar och tallar och närmiljön utgjordes av 
blandskog. Lokalen hade låg beskuggning och låg grad krontäckning och 
bedömdes vara påverkad av närliggande tomtmark. Bottensubstratet 
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bestod till största delen av grus och grovdetritus, följt av sten och 
findetritus. Ålnate förekom i lokalen men vattenvegetationen dominerades 
av påväxtalger. 

Totalt påträffades 62 taxa i en total abundans av 4 800 individer/m2. 
Fåborstmaskar (Oligochaeta), slamdagsländor (Caenis spp.) och 
skalbaggar (Oulimnius sp.) var vanligast förekommande taxa. 
Bottenfaunans artrikedom var mycket hög liksom dess individtäthet 
(Sundberg m.fl. 1996), se tabell 5. Även bottenfaunasamhällets diversitet 
eller mångformighet var mycket hög, vilket innebär att flera arter var 
vanligt förekommande (Naturvårdsverket 1999). Klassificering av ASPT-
index som avses ge ett mått på samlad miljöpåverkan indikerade hög 
status, det vill säga ingen eller obetydlig avvikelse från naturliga 
förhållanden. Surhetsindexet MILA visade på nära neutrala förhållanden 
och hög status. Sammanvägd status enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder blir således hög status. En så kallad expertbedömning 
som även tar hänsyn till övriga variabler som diversitet, EPT-index och 
andel toleranta arter (ASPT 1-5) indikerar god status.  

Tabell 5. Talavid (Id 94) 2011. Bedömning av antal taxa, individtäthet, diversitet, ASPT-index, MILA och EPT-index. 
Bedömning av antal taxa och abundans utfördes enligt Sundberg m.fl. (1996), EPT-index enligt Medin m.fl. (2002), 
Shannon-index enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) och ASPT-index samt MILA enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007). ASPT 1-5 respektive ASPT 6-10 avser andelen föroreningståliga 
respektive –känsliga arter. Slutligen anges en sammanvägd statusbedömning enligt gällande bedömningsgrunder 
(BG), samt enligt ett utökat förfarande (expertbedömning). 
 
Talavid Id 94 Värde Ekologisk 

kvot
Bedömning

Antal  taxa 45 Mkt högt antal
Individtäthet (antal/m2) 4 800 Mkt hög täthet
Diversitet (Shannon) 2,77 Högt index
ASPT‐index 5,7 0,98 Hög status
ASPT 1‐5 % 4
ASPT 6‐10 % 2
MILA 86,2 1,11 Hög status
EPT‐index 23 Mkt högt index
Sammanvägd bedömning BG Hög status
Expertbedömning God status

7
7

 
 

Id 63. Sandviken 

Provtagningslokalen Sandviken ligger i biotop 63 på nordvästra Lovön, se 
kartor i avsnittet Sjöstrandens naturvärden samt bilaga 3. Strandmiljön 
karakteriserades av albuskar och tallar och närmiljön utgjordes av 
barrskog. Lokalen hade låg beskuggning och låg grad krontäckning. 
Bottensubstratet bestod till största delen av sten och grovdetritus, följt av 
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grus och findetritus. Ålnate förekom i lokalen men vattenvegetationen 
dominerades av påväxtalger. 

Totalt påträffades 60 taxa i en total abundans av hela 10 000 individer/m2. 
Fåborstmaskar (Oligochaeta), slamdagsländor (Caenis spp.), skalbaggar 
(Oulimnius sp.), långhornsnattsländor (Setodes argentipunctellus) samt 
pungräkan Mysis relicta var vanligast förekommande taxa. Bottenfaunans 
artrikedom var mycket hög liksom dess individtäthet (Sundberg m.fl. 
1996), se tabell 6. Även bottenfaunasamhällets diversitet eller 
mångformighet var mycket hög, vilket innebär att flera arter var vanligt 
förekommande (Naturvårdsverket 1999). Klassificering av ASPT-index 
som avses ge ett mått på samlad miljöpåverkan indikerade god status, det 
vill en liten avvikelse från naturliga förhållanden. Surhetsindexet MILA 
visade på nära neutrala förhållanden och hög status. Sammanvägd status 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder blir således hög status. En så 
kallad expertbedömning som även tar hänsyn till övriga variabler som 
diversitet, EPT-index och andel toleranta arter (ASPT 1-5) indikerar också 
god status.  

Tabell 6. Sandviken (Id 63) 2011. Bedömning av antal taxa, individtäthet, diversitet, ASPT-index, MILA och EPT-
index. Bedömning av antal taxa och abundans utfördes enligt Sundberg m.fl. (1996), EPT-index enligt Medin m.fl. 
(2002), Shannon-index enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) och ASPT-index samt MILA enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007). ASPT 1-5 respektive ASPT 6-10 avser andelen föroreningståliga 
respektive –känsliga arter. Slutligen anges en sammanvägd statusbedömning enligt gällande bedömningsgrunder 
(BG), samt enligt ett utökat förfarande (expertbedömning). 
 
Sandviken Id 63 Värde Ekologisk 

kvot
Bedömning

Antal  taxa 60 Mkt högt antal
Individtäthet (antal/m2) 10 000 Mkt hög täthet
Diversitet (Shannon) 3,62 Mkt högt index
ASPT‐index 5,3 0,9 God status
ASPT 1‐5 % 2
ASPT 6‐10 % 5
MILA 93 1,2 Hög status
EPT‐index 22 Mkt högt index
Sammanvägd bedömning BG God status
Expertbedömning God status

3
4

 
 

Id 45. Lunda 

Provtagningslokalen Lunda ligger i biotop 45 på västra Lovön, se kartor i 
avsnittet Sjöstrandens naturvärden samt bilaga 3. Strandmiljön 
karakteriserades av alträd och närmiljön dominerades av blockmark. 
Lokalen hade låg beskuggning och låg grad krontäckning. Bottensubstratet 
bestod till största delen av sten och grovdetritus, följt av grus och 

 
Limniska naturvärden 2011  Sidan 21 av 64 
www.naturvatten.se  © Naturvatten 2010 

 



findetritus. Ålnate och smal vattenpest förekom i lokalen men 
vattenvegetationen dominerades av påväxtalger och getraggsalg. 

Totalt påträffades 74 taxa i en total abundans av hela 13 000 individer/m2. 
Fåborstmaskar (Oligochaeta), slamdagsländor (Caenis spp.) och 
skalbaggar (Oulimnius sp.) var vanligast förekommande taxa. 
Bottenfaunans artrikedom var mycket hög liksom dess individtäthet 
(Sundberg m.fl. 1996), se tabell 7. Även bottenfaunasamhällets diversitet 
eller mångformighet var mycket hög, vilket innebär att flera arter var 
vanligt förekommande (Naturvårdsverket 1999). Klassificering av ASPT-
index som avses ge ett mått på samlad miljöpåverkan indikerade hög 
status, det vill säga ingen eller obetydlig avvikelse från naturliga 
förhållanden. Surhetsindexet MILA visade på nära neutrala förhållanden 
och hög status. Sammanvägd status enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder blir således hög status. En så kallad expertbedömning 
som även tar hänsyn till övriga variabler som diversitet, EPT-index och 
andel toleranta arter (ASPT 1-5) indikerar också hög status.  

Tabell 7. Lunda (Id 45) 2011. Bedömning av antal taxa, individtäthet, diversitet, ASPT-index, MILA och EPT-index. 
Bedömning av antal taxa och abundans utfördes enligt Sundberg m.fl. (1996), EPT-index enligt Medin m.fl. (2002), 
Shannon-index enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) och ASPT-index samt MILA enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007). ASPT 1-5 respektive ASPT 6-10 avser andelen föroreningståliga 
respektive –känsliga arter. Slutligen anges en sammanvägd statusbedömning enligt gällande bedömningsgrunder 
(BG), samt enligt ett utökat förfarande (expertbedömning). 
 
Lunda Id 45 Värde Ekologisk 

kvot
Bedömning

Antal  taxa 74 Mkt högt antal
Individtäthet (antal/m2) 13 000 Mkt hög täthet
Diversitet (Shannon) 3,57 Mkt högt index
ASPT‐index 5,7 0,97 Hög status
ASPT 1‐5 % 3
ASPT 6‐10 % 5
MILA 96,3 1,24 Hög status
EPT‐index 33 Mkt högt index
Sammanvägd bedömning BG Hög status
Expertbedömning Hög status

6
0

 
 

Id 22. Alvik 

Provtagningslokalen Alvik ligger i biotop 2 på sydöstra Lovön, se kartor i 
avsnittet Sjöstrandens naturvärden samt bilaga 3. Strandmiljön 
karakteriserades av alträd och närmiljön dominerades av lövskog. Lokalen 
hade låg beskuggning och låg grad krontäckning och bedömdes vara 
påverkad genom närhet till väg och bryggor. Bottensubstratet bestod till 
största delen av grus och grovdetritus, följt av sten och findetritus. 
Vattenvegetationen dominerades av påväxtalger. 
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Totalt påträffades 71 taxa i en total abundans av 5 900 individer/m2. 
Fåborstmaskar (Oligochaeta), slamdagsländor (Caenis spp.), skalbaggar 
(Oulimnius sp.) och fjädermyggor (Chironomidae) var vanligast 
förekommande taxa. Bottenfaunans artrikedom var mycket hög liksom 
dess individtäthet (Sundberg m.fl. 1996), se tabell 7. Även 
bottenfaunasamhällets diversitet eller mångformighet var mycket hög, 
vilket innebär att flera arter var vanligt förekommande (Naturvårdsverket 
1999). Klassificering av ASPT-index som avses ge ett mått på samlad 
miljöpåverkan indikerade hög status, det vill säga ingen eller obetydlig 
avvikelse från naturliga förhållanden. Surhetsindexet MILA visade på nära 
neutrala förhållanden och hög status. Sammanvägd status enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder blir således hög status. En så 
kallad expertbedömning som även tar hänsyn till övriga variabler som 
diversitet, EPT-index och andel toleranta arter (ASPT 1-5) indikerar god  
status.  

Tabell 7. Alviken (Id 22) 2011. Bedömning av antal taxa, individtäthet, diversitet, ASPT-index, MILA och EPT-index. 
Bedömning av antal taxa och abundans utfördes enligt Sundberg m.fl. (1996), EPT-index enligt Medin m.fl. (2002), 
Shannon-index enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (1999) och ASPT-index samt MILA enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (2007). ASPT 1-5 respektive ASPT 6-10 avser andelen föroreningståliga 
respektive –känsliga arter. Slutligen anges en sammanvägd statusbedömning enligt gällande bedömningsgrunder 
(BG), samt enligt ett utökat förfarande (expertbedömning). 
 
Alviken Id 22 Värde Ekologisk 

kvot
Bedömning

Antal  taxa 71 Mkt högt antal
Individtäthet (antal/m2) 5 900 Mkt hög täthet
Diversitet (Shannon) 4,2 Mkt högt index
ASPT‐index 5,7 0,97 Hög status
ASPT 1‐5 % 5
ASPT 6‐10 % 2
MILA 86,2 1,11 Hög status
EPT‐index 31 Mkt högt index
Sammanvägd bedömning BG Hög status
Expertbedömning God status

7
3

 

Sjöstrandens naturvärden 

I detta avsnitt lämnas först en sammanfattande redovisning av vilka 
naturvärden som identifierats i det aktuella området. Därefter redovisas 
enskilda biotoper på karta och i kortfattade texter som beskriver motiven 
bakom bedömningen. För biotoper som bedömdes till regionalt naturvärde 
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lämnas en mer utförlig beskrivning. I syfte att åstadkomma en tydlig 
redovisning delades området in i tio naturvärdeskartor motsvarande lika 
många delområden enligt figur 8. En beskrivning av biotoperna i 
respektive delområde lämnas under varje karta. Beskrivningen utesluter 
biotoper som bedömdes sakna särskilda naturvärden. Vidare visar kartorna 
lokaler för bottenfaunaundersökning (B) och inventering av vattenväxter 
(V). 

 

7 
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Figur 8. Områdets indelning i naturvärdeskartor. Lovön delas in och redovisas i åtta delområden med beteckningar 
enligt ovan (röda rutor). Kärsön och Fågelön mfl öar redovisas på två separata kartblad med indelning enligt grön 
(Kärsön) och blå (Fågelön mfl öar) ruta. 

Översikt över områdets limniska naturvärden 

Hela Mälaren omfattas av riksintresset Mälaren med öar och 
strandområden, enligt miljöbalkens 4:e kapitel. Mälaren ingår också som 
naturvårdsobjekt i Länsstyrelsens naturkatalog (remissversion från 1996). 
Samtliga undersökta sjöstränder ingår således i ett generellt sett mycket 
högt värderat område, och det är viktigt att vara medveten om att de 
bedömningar som presenterats nedan endast avser den enskilda 
strandsträckans värde. 
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En sammanfattande beskrivning av områdets karaktär med avseende på 
artrikedom, särskild skyddsvärda arter, naturtyper enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv samt bedömda naturvärden visas i tabell 8. 
Naturvärdesklasser avser enskilda sjöstrandsträckors värde och baserar sig 
framförallt på biotopernas biologiska och ekologiska förhållanden och 
grad av naturlighet. 

Tabell 8. Sammanfattande beskrivning av det inventerade områdets karaktär. Natura 2000-naturtyp anger hur många 
av de inventerade biotoperna som kan anses utgöra exempel på naturtyper inom EU:s habitatdirektiv. På 
motsvarande sätt anger naturvärdesklasserna antalet biotoper som bedömts till respektive klass. Observera att 
biotoperna är av olika längd. 
 

Översikt limnisk naturinventering Lovön‐Kärsön‐Fågelön mfl öar
Antal  biotoper 188
Biotop Id 1‐188
Nationellt naturvärde ‐
Regionalt naturvärde 20 biotoper
Kommunalt naturvärde 65 biotoper
Lokalt naturvärde 84 biotoper
Saknar särskilt naturvärde 19 biotoper
Vattenväxter 36 taxa ‐ mycket artrikt
Kortskottsväxter 6 taxa ‐ mycket artrikt
Bottenfauna 95 taxa ‐ mycket artrikt
Stormusslor 5 taxa ‐ artrikt
Rödlistade arter uddnate (NT), bandnate (NT), äkta målarmussla (NT)
EU‐arter bäver
Ovanliga arter vekt braxengräs, styvt braxengräs, slamkrypa, Oulimnius troglodytes 

(bäckbagge), Goera pilosa  (nattslända), Mystacides longicornis  (bandad 
långhornad nattslända)

Natura 2000‐naturtyp 3130 3 biotoper (Id 34, 116, 117)
Natura 2000‐naturtyp 3150 3 biotoper (Id 16, 28, 67)  

Biotopernas naturvärdesklass 
Inventeringen omfattade sammantaget 188 biotoper. Ingen av dessa 
bedömdes till den högsta klassen naturvärde av nationell betydelse. 20 
biotoper, motsvarande 13 procent av sjöstranden, bedömdes till regionalt 
naturvärde. Av dessa fördelade sig åtta till Lovön och tolv till Kärsön. 
Fågelön och närliggande öar bedömdes sakna sjöstränder av regionalt 
värde. Bedömning till regionalt värde motiveras av förekomst av 
rödlistade arter, regionalt sett ovanliga arter och/eller förekomst av Natura 
2000-naturtyper av hög kvalitet. De Natura-2000 naturtyper som fanns 
representerade i området var 3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller 
dybladsvegetation och 3130 Oligo-mesotrofa sjöar med strandpryl, 
braxengräs eller annuell vegetation på exponerade stränder. Intressant att 
notera i naturvårdssammanhang är att fina exempel på kortskottssamhällen 
i flera fall förekom vid privata bryggor och badstränder i anslutning till 
tomtmark.  
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Hela 65 biotoper, motsvarande 40 procent av sjöstränderna, bedömdes till 
naturvärde av kommunal betydelse. Bedömningarna grundar sig bland 
annat på artrikedom, strukturell mångformighet samt ekologisk funktion i 
form av exempelvis lämpliga lekområden för fisk eller områden med 
särskilt goda förutsättningar för kräftor. Biotoper med förekomst av 
rödlistade eller ovanliga arter men en låg grad av naturlighet tilldelades 
också denna klass. 84 biotoper bedömdes till den lägre klassen 
naturvärden av lokal betydelse. I denna klass återfinns framförallt 
sjöstränder som uppvisar en hög grad av naturlighet men som saknar 
särskilda biologiska eller ekologiska värden. Observera dock att det är 
fullt möjligt att dessa områden hyser värden som ännu inte dokumenterats. 
De biotoper som inte uppfyller något av ovanstående kvalitetskrav 
tilldelades klassen saknar särskilt naturvärde. Dessa biotoper var 19 till 
antalet och förhållandevis få med tanke på områdets läge i 
storstadsregionen. 

Värt att notera är att bottenfaunasamhällena var mycket artrika i samtliga 
fem undersökta biotoper. Det är därför sannolikt att flera av de biotoper 
som nu bedömts till den lägre klassen naturvärden av lokal betydelse i 
själva verket hyser värden motsvarande kommunal nivå. För att bekräfta 
detta krävs dock utökad omfattning riktade biologiska undersökningar. 

Artrikedom och särskilt skyddsvärda arter 
Det aktuella området var som helhet att betrakta som mycket artrikt – både 
vad gäller vattenväxter och bottendjur. Artrikedomen varierar dock 
kraftigt mellan biotoperna. Tre av de arter som noterades vid 
inventeringarna – bandnate, uddnate samt stormusslan äkta målarmussla - 
omfattas av 2010 års rödlista då de betraktas som nära hotade (NT, near 
threatened). I en av biotoperna observerades en bäverhydda och 
karakteristiska lämningar i form av fällda träd. Bävern är inte rödlistad i 
Sverige, men omfattas av EU:s artdirektiv och förtjänar därför att 
uppmärksammas. Vidare förekommer i området ett antal arter som kan 
anses vara ovanliga i regionen. Dessa är vekt och styvt braxengräs, 
slamkrypa samt bottendjuren Oulimnius troglodytes (bäckbagge), Goera 
pilosa (nattslända) och Mystacides longicornis (bandad långhornad 
nattslända). Samtliga dessa arter, både de rödlistade, de ovanliga och 
EU:arten bäver, bör betraktas som särskilt skyddsvärda. 

De bottenfaunaundersökningar som utförts i området visar på en generellt 
sett mycket artrik snäckfauna med flera arter som kan betraktas som 
ovanliga i landet. I mälardalens kalkrika vatten är samtliga dessa arter 
dock vanligt förekommande och redovisas därför inte som särskilt 
skyddsvärda. 



 
 
Äkta målarmussla redovisas i rödlistan som nära hotad; här koloniserad av två vandrarmusslor (vänster bild). Den 
lilla kortskottsväxten slamkrypa är ovanlig i regionen och trivs bland annat på grunda sandbottnar. Här ses den 
tillsammans med höstlånke som växter i förgrunden.  
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Lovön (delområde 1-8) 

 

Lovön 1 
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Figur 9. Lovön del 1. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där blå=nationellt, 
grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper används 
enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i biotopkarteringen. 
V betecknar läge för vegetationsinventering. 
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Regionalt naturvärde 
 

Biotop 4 

Ett tätt och cirka 40 meter brett vassbälte kantar stranden i den cirka 150 
meter långa biotopen vid södra Sotholmen. Flytbladsväxter förekom 
mycket sparsamt i form av undervattensskott av gul näckros. 
Undervattensväxterna smal vattenpest och hjulmöja växte ganska rikligt i 
biotopen, medan kransalgen glans-/mattslinke påträffades i enstaka 
exemplar. Fynd av uddnate som är rödlistad som nära hotad (NT) gjordes 
på 2,3 meter djup utanför vassen. Botten domineras av lera med inslag av 
findetritus och området bedömdes vara en dålig kräftbiotop. Lokalen var 
opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade en hög grad naturlighet.  

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av fynd av rödlistad 
uddnate (NT). Biotopen utgör också ett stort sammanhängande 
vassområde som sannolikt är av värde för fågel och möjligen också som 
lekområde för fisk. 

 
 
Bladvassar vid södra Sotholmen. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 1 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en artrik 
vattenvegetation samt att den utgör ett stort sammanhängande vassområde 
med möjliga värden främst som lekområde för fisk 

Biotop 2 och 3 bedömdes till kommunalt naturvärde då de utgör stora 
sammanhängande vassområden som sannolikt är av värde för fågel. 
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Biotop 5 bedömdes till kommunalt naturvärde då en bäverhydda fanns vid 
stranden. Bäver är en art som omfattas av EU:s habitatdirektiv och bör 
betraktas som särskilt skyddsvärd.  

Biotop 6 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en hög strukturell 
mångformighet med stor förekomst av död ved i vattnet samt ett varierat 
bottensubstrat. 

Biotop 7 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom den regionalt sett 
ovanliga vattenväxten slamkrypa förekom i området, liksom rödlistade 
uddnate (NT). Biotopen har dock en relativt hög grad av fysisk påverkan 
och klassas därför inte till regionalt värde. 

Biotop 8 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom den regionalt sett 
ovanliga vattenväxten slamkrypa förekom i området. Biotopen har dock 
en relativt hög grad av fysisk påverkan och klassas därför inte till regionalt 
värde. 

Biotop 9 - bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom rödlistad 
uddnate (NT) förekom i området. Biotopen har dock en relativt hög grad 
av fysisk påverkan och klassas därför inte till regionalt värde. 

Lokalt naturvärde 
Ingen av delområdets biotoper bedömdes till kommunalt naturvärde. 
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Figur 10. Lovön delområde 2. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där 
blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper 
används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. V betecknar läge för vegetationsinventering. 
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Regionalt naturvärde 
 

Biotop 14 

Ett tätt och cirka 40 meter brett bälte av vass och säv kantar stranden i den 
cirka 150 meter långa biotopen. Utanför övervattenvegetationen tar vid ett 
tätt bestånd av gul näckros med inslag av vattenpilört. Smal vattenpest 
förekom rikligt vid bottnarna. Fynd av uddnate som är rödlistad som nära 
hotad (NT) gjordes på 2,6 meters djup utanför vassarna. Botten domineras 
av lera med inslag av findetritus och området bedömdes vara en dålig 
kräftbiotop. Lokalen var opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade 
en hög grad naturlighet. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av fynd av rödlistad 
uddnate (NT).  

Biotop 16 

Ett cirka 50 meter brett bälte av smalkaveldun och vass kantar stranden i 
den cirka 280 meter långa biotopen. Där övervattenvegetationen glesade 
ur mot öppet vatten växte gul näckros och vattenpilört till ett djup av cirka 
2,2 meter. Undervattensväxten hornsärv växte rikligt i biotopen och i 
övrigt noterades bandnate som är rödlistad som nära hotad (NT). 
Förvånande nog hittades inte den i området annars mycket vanligt 
förekommande arten smal vattenpest. Botten domineras av lera med inslag 
av findetritus och området bedömdes vara en dålig kräftbiotop. Lokalen 
var opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade en hög grad 
naturlighet.  

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av fynd av rödlistad 
bandnate (NT). Biotopen utgör också ett stort sammanhängande 
vassområde som kan anses representera Natura 2000-naturtyp 3150 och 
som sannolikt är av värde för fågel och möjligen också som lekområde för 
fisk. 



 
 
Gul näckros och smalkaveldun i biotop 16. Rödlistad bandnate (NT) hittades på de mjuka lerbottnarna utanför 
näckrosorna (ses på bilden till höger tillsammans med hornsärv). 
 
 

Biotop 17 

Ett tätt och cirka 15 meter brett bälte av vass med inslag av säv och 
smalkaveldun kantar stranden i den cirka 250 meter långa biotop som 
sträcker sig från en skyddad vassvik vid Ekensdal och ut mot 
Edebyholmen. Flytbladsväxter förekom relativt sparsamt i form av gul 
näckros och vattenpilört. Undervattensväxten smal vattenpest växte 
ganska rikligt i biotopen. Övriga arter var fynd av uddnate som är 
rödlistad som nära hotad (NT). Arten hittades på 2,4 meters djup utanför 
vassen. Botten domineras av lera med inslag av findetritus och området 
bedömdes vara en dålig kräftbiotop. Lokalen var opåverkad av fysisk 
exploatering och uppvisade en hög grad naturlighet. Bedömning till 
regionalt naturvärde motiveras av fynd av rödlistad uddnate (NT). 

 
 
Ett smalt och tätt vassbälte kantar stranden i biotop 17. Fotat i riktning mot Edebyholmen. 
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Kommunalt naturvärde 
Ingen av delområdets biotoper bedömdes till kommunalt naturvärde. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 12, 13, 15, 18, 19 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av 
områdenas höga grad av naturlighet. 
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Figur 11. Lovön delområde 3. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där 
blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper 
används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. V och B betecknar läge för vegetationsinventering respektive bottenfaunaundersökning. 

Regionalt naturvärde 
 

Biotop 28 

Ett tätt och cirka 40 meter brett bälte av vass och smalkaveldun kantar 
stranden i den cirka 180 meter långa biotopen. Utanför 
övervattenvegetationen tar ett tätt bestånd av vattenpilört och/eller gul 
näckros vid. Smal vattenpest förekom rikligt vid bottnarna och i övrigt 
noterades hornsärv samt på 1,4 meters djup den rödlistade uddnaten. 
Bottnarna domineras av lera med inslag av findetritus och sand och 
området bedömdes vara en dålig kräftbiotop. Biotopen föreföll opåverkad 
av fysisk exploatering så när som på en brygga och uppvisade på så vis en 
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tämligen hög grad naturlighet. Alldeles invid stranden löper dock den hårt 
trafikerade Ekerövägen. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av rödlistad 
uddnate (NT). Biotopen utgör också ett stort sammanhängande 
vassområde som sannolikt är av värde som lekområde för fisk och som 
kan anses representera en Natura 2000-naturtyp 3150. 

 
 
Rödlistad uddnate (NT) hittades på 1,4 meters djup på den mjuka lerbotten i biotop 28. Stränderna kantades av vass 
och smalkaveldun som följdes av ett band av vattenpilört och/eller gul näckros. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 21 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom den regionalt sett 
ovanliga vattenväxten styvt braxengräs förekom i området. Biotopen har 
dock en relativt hög grad av fysisk påverkan och klassas därför inte till 
regionalt värde. 

Biotop 24 och 27 bedömdes till kommunalt naturvärde då de utgör stora 
sammanhängande vassområden som sannolikt är lämpliga som 
lekområden för fisk samt är av värde för fågel. 

Biotop 25 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom områdets bottnar 
är särskilt lämpliga för kräftor. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 23 och 26 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av områdenas 
höga grad av naturlighet. 

Biotop 22 hyser en mycket artrik bottenfauna (71 taxa) med bland annat 
den ovanliga arten bandad långhornad nattslända (Mystacides 
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longicornis). Biotopen har dock en hög grad fysisk påverkan och klassas 
därför inte till kommunalt värde. 
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Figur 12. Lovön delområde 4. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där 
blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper 
används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. 

Regionalt naturvärde 
Ingen av delområdets biotoper bedömdes till regionalt naturvärde. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 29 och 31 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom de utgör 
möjliga lekområden längs vassar i skyddade miljöer. 

Biotop 30 och 35 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom 
områdenas bottnar är särskilt lämpliga för kräftor. 

Biotop 32 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom den utgör ett 
lämpligt lekområde längs långa sammanhängande vassar. 

Biotop 34 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom den utgör en i 
området ovanlig naturtyp med förutsättningar för värdefull 
vattenvegetation. Området kan också anses representera ett av fysisk 
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exploatering påverkat exempel på Natura 2000-naturtyp 3130 samt 
nyckelbiotoperna minerogen strand. 

Biotop 39 till kommunalt naturvärde tack vare sin höga strukturella 
mångformighet med en kombination av god förekomst av död ved och 
varierat bottensubstrat. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 33 och 36 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av områdenas 
höga grad av naturlighet. 



 

Lovön 5 

 
Limniska naturvärden 2011  Sidan 38 av 64 
www.naturvatten.se  © Naturvatten 2010 

 

 
Figur 13. Lovön delområde 5. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där 
blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper 
används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. V och B betecknar läge för vegetationsinventering respektive bottenfaunaundersökning. 
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Regionalt naturvärde 
 

Biotop 49 

Ett cirka 30 meter brett vassbälte som i huvudsak är glest kantar stranden i 
den cirka 170 meter långa biotopen. På bottnarna växer en artrik 
undervattenvegetation med ett välutvecklat kortskottsamhälle och 
kransalger ned till cirka 1,4 meters djup. Arter som noterades är nålsäv, 
strandpryl, vekt braxengräs, hårslinga, gräsnate, borststräfse, ålnate och 
smal vattenpest. Bottnarna domineras av sand med inslag av lera och 
grovdetritus och området bedömdes vara en dålig kräftbiotop. Biotopen 
var opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade en hög grad 
naturlighet. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av förekomst av den 
regionalt sett ovanliga arten vekt braxengräs. Värdena stärks av biotopens 
artrika vegetation och dess välutvecklade kortskottssamhälle, samt att de 
glesa vassarna utgör en lämplig lekmiljö för fisk. 

 
 
Stranden i biotop 49 kantas av ett cirka 30 meter brett och i huvudsak glest vassbälte. I det glesa vassbältet finns ett 
välutvecklat kortskottsamhälle och fläckvis tät förekomst av kransalger (bilden till höger). 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 45 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en mycket artrik 
bottenfauna (74 taxa) och förekomst av de ovanliga bottendjuren bandad 
långhornad nattslända (Mystacides longicornis) och nattsländan Goera 
pilosa. 

Biotop 47 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom områdets bottnar 
är särskilt lämpliga för kräftor. 
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Biotop 48 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en artrik 
vattenvegetation med välutvecklat kortskottssamhälle. Biotopen ansluter 
dock till tomtmark. 

Biotop 53 bedömdes till kommunalt naturvärde då dess glesa vassar utgör 
ett lämpligt lekområde. Biotopen omfattar dessutom en liten naturlig 
sandstrand och utgör delvis en ovanlig naturtyp i området. 

Biotop 55 bedömdes till kommunalt naturvärde då dess glesa vassar och 
skyddade miljö erbjuder ett lämpligt lekområde.  

Lokalt naturvärde 
Biotop 40-44, 46, 50, 52 och 54 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat 
av områdenas höga grad av naturlighet. 

Övriga områden 
Biotop 51 är ett sandigt område som i nuläget påverkas kraftigt av någon 
form av fällning, sannolikt från närliggande reningsverk. Biotopens 
bottnar är överlagrade av ett mycket löst material och saknar helt 
undervattenvegetation. 

 
 
Bottnarna i biotop 51 är överlagrade av vad som verkar vara någon form av mycket lös fällning och saknar helt 
undervattenvegetation. Höger bild visar kratta som trycks ner i botten. 
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Figur 14. Lovön delområde 6. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där 
blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper 
används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. V och B betecknar läge för vegetationsinventering respektive bottenfaunaundersökning. 
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Regionalt naturvärde 
Delområdet saknar biotoper av regionalt naturvärde. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 63 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en mycket artrik 
bottenfauna (60 taxa) och förekomst av den nattsländan Goera pilosa. 
Områdets bottnar är dessutom särskilt lämpliga för kräftor. 

Biotop 64 bedömdes till kommunalt naturvärde då dess stora 
sammanhängande vassar sannolikt är av värde för fågel, och då deras 
glesa ytterkanter dessutom erbjuder ett lämpligt lekområde. 

Biotop 65 bedömdes till kommunalt naturvärde då dess bottnar är särskilt 
lämpliga för kräftor. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 57-62 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av områdenas 
höga grad av naturlighet. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Figur 15. Lovön delområde 7. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt 
och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. V betecknar läge för vegetationsinventering. 
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Regionalt naturvärde 
 

Biotop 67 

Ett vassbälte - cirka 70 meter brett och i ytterkant glest - kantar stranden i 
den vik som utgör biotop 67. Flytbladsväxter förekom relativt sparsamt i 
form av glesa bestånd av gul näckros. På bottnarna växer en artrik 
undervattenvegetation som dominerades av smal vattenpest. Andra arter 
som noterades var hornsärv, korsandmat, axslinga, ålnate, stor näckmossa, 
getraggsalg och kransalgen glans-/mattslinke. Bottnarna domineras av lera 
med inslag av fin- och grovdetritus och området bedömdes vara en dålig 
kräftbiotop. Biotopen var opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade 
en hög grad naturlighet. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av att området kan anses 
representera Natura 2000-naturtyp 3150. Biotopen har dessutom en artrik 
vattenvegetation, utgör ett stort sammanhängande vassområde och ett 
lämpligt lekområde i glesa vassar samt möjligt häckningsområde för fågel. 

 
 
En bred men i ytterkant gles bladvass växer längs stränderna i biotop 67. 
 
 

Biotop 79 

Biotopen utgör en strandsträcka om cirka 90 meter längs den södra delen 
av en liten ö mellan Grubbholmen och Hässelbyholme. Närmast land är 
stranden öppen men någon meter ut tar ett glest vass- och sävbälte vid. 
Efter ytterligare cirka 30 meter tätnar vassen. Den biotop som beskrivs här 
avser den strandnära 30-meterszonen. De grunda bottnarna dominerades 
av grus med inslag av sand, lera, sten och enstaka block. På dessa bottnar 
växte en fin kortskottsflora med vekt braxengräs, strandpryl och nålsäv. 
Andra arter som hittades var hårslinga, smal vattenpest, vattenpest, 
gräsnate, ålnate, vattenpilört och kransalgen papillsträfse. Dessutom fanns 



rikligt med svampdjur på botten.  Biotopen var helt opåverkad av fysisk 
exploatering och uppvisade även i övrigt en hög grad naturlighet. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av att förekomst av den 
regionalt sett ovanliga arten vekt braxengräs. Värdena stärks av områdets 
artrika vattenvegetation och välutvecklade kortskottssamhälle. 

 
 
Biotop 69 utgörs av en cirka 30 meter bred zon mellan stranden och ett tätnande vassbälte. På de grunda 
grusbottnarna växte en artrik flora med särskilt skyddsvärda arter. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 68 bedömdes till kommunalt naturvärde då området erbjuder ett 
lämpligt lekområde för fisk samt binder samman två högt värderade 
områden. Dock gränsar delar av området till tomtmark. 

Biotop 69 bedömdes till kommunalt naturvärde då området utgör ett stort 
sammanhängande vassområde och vars glesa ytterkant erbjuder en lämplig 
lekmiljö för fisk. 

Biotop 73 och 81 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom 
områdenas bottnar är särskilt lämpliga för kräftor. 

Biotop 77 och 80 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom de utgör 
stora sammanhängande vassområden med möjliga värden för fågel. 

Biotop 82 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom området erbjuder 
förutsättningar som lekområde i skyddad miljö. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 66, 70-72, 75, 76, 78, 83, 85-87 bedömdes till lokalt naturvärde 
motiverat av områdenas höga grad av naturlighet. 
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Biotop 74 utgör en mycket lämplig miljö för kräftor men området är 
påverkat av fysisk exploatering och bedömdes därför inte till kommunalt 
naturvärde. 

 



 
 
Figur 16. Lovön delområde 8. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt 
och vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i 
biotopkarteringen. B betecknar läge för bottenfaunaundersökning.
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Regionalt naturvärde 
Delområdet saknar biotoper av regionalt naturvärde. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 88 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare sin höga 
strukturella mångformighet med en kombination av god förekomst av död 
ved och varierat bottensubstrat. 

Biotop 89 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare förekomst av 
den rödlistade arten äkta målarmussla (NT). Området har sannolikt också 
ett värde som lekområde. Då biotopen är påverkad av fysisk exploatering 
bedöms den inte till regionalt värde, utan den lägre klassen kommunalt. 

Biotop 96 bedömdes till kommunalt naturvärde då området utgör ett stort 
sammanhängande vassområde som erbjuder en lämplig lekmiljö för fisk. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 90-93, 97 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av områdenas 
höga grad av naturlighet. 

Biotop 94 har en artrik bottenfauna (52 taxa) med förekomst av den 
regionalt sett ovanliga nattsländan Goera pilosa. Påverkan i form av fysisk 
exploatering innebär dock att biotopen klassas ner från kommunalt till 
lokalt värde.



Kärsön 

 
Figur 17. Kärsön. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och 
vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i biotopkarteringen, 
vissa Id har utelämnats av utrymmesskäl.  V och B betecknar läge för vegetationsinventering respektive bottenfaunaundersökning.
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Regionalt naturvärde 
 

Biotop 114 

Biotopen utgör en kilometerlång strandsträcka vid östra delen av Kärsön. 
Huvuddelen av stranden är öppen, och gles övervattenvegetation och 
flytbladsväxter förekom sporadiskt i form av vass och säv respektive gul 
näckros och pilblad. Även undervattensarter noterades sparsamt och 
enbart i form av höstlånke, gräsnate och ålnate. Bottensubstratet var 
varierat och utgjordes av en mosaik av grus, sten, block och lera med 
inslag av sand och häll. Död ved förekom relativt rikligt. Biotopen var 
opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade en hög grad naturlighet. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av en mycket artrik 
bottenfauna (60 taxa) med förekomst av den ovanliga bäckbaggen 
Oulimnius troglodytes. Värdena stärks av biotopens höga strukturella 
mångformighet i form av en kombination av god tillgång till död ved samt 
ett varierat bottensubstrat. 

 
 
Biotop 114 karakteriseras av öppna stränder, varierat bottensubstrat och god tillgång till död ved. 
 
 

Biotop 115 

Biotopen utgörs av sjöstranden kring ett litet skär sydost om Kärsön. 
Stranden saknade helt övervattenvegetation och vattenväxter förekom 
sammantaget sparsamt. Endast smal vattenpest och getraggsalg noterades. 
Block och häll karakteriserade de grunda stränderna och på lite större djup 
övergick botten i lera med inslag av sand, block och häll. Död ved 
förekom relativt rikligt. Äkta målarmussla och allmän dammussla hittades 
på bottnarna. Biotopen var opåverkad av fysisk exploatering och 
uppvisade en hög grad naturlighet. 



Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av förekomst av den 
rödlistade arten äkta målarmussla (NT). Värdena stärks av biotopens höga 
strukturella mångformighet i form av en kombination av god tillgång till 
död ved och ett varierat bottensubstrat, samt att den erbjuder en mycket 
lämplig miljö för kräftor. 

 
 
Block och häll karakteriserar de grunda stränderna vid biotop 115. Längre ut där bottnarna övergår i lera hittades 
rödlistad (NT) äkta målarmussla. 
 
 

Biotop 116 och 117 

Biotop 116 och 117 omfattar sjöstranden kring två skär sydost om Kärsön. 
De båda biotoperna är mycket snarlika och saknar båda vattenvegetation 
som är synlig från ytan, med undantag för sporadisk förekomst av gul 
näckros. Undervattenvegetationen var artrik och de arter som hittades var 
nålsäv, strandpryl, hårslinga, ålnate, getraggsalg, stor näckmossa och 
kransalgerna skörsträfse och glans-/mattslinke. Bottnarna utgjordes av lera 
med inslag av sand, sten och block samt vid biotop 117 också grus. Död 
ved förekom relativt rikligt, liksom svampdjur. Spetsig målarmussla och 
allmän dammussla hittades på bottnarna. Biotoperna var opåverkade av 
fysisk exploatering och uppvisade en hög naturlighetsgrad. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiveras av att sjöstranden kring de 
båda skären kan anses representera Natura 2000-naturtypen 3130 samt att 
biotoperna hyser en artrik vattenvegetation med ett välutvecklat 
kortskottssamhälle. Biotoperna har dessutom en hög strukturell 
mångformighet i form av en kombination av god tillgång till död ved samt 
ett varierat bottensubstrat. 
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De båda skär som omfattar biotop 116 och 117 karakteriseras av öppna stränder där tillgången till död ved är god.  
 
 

Biotop 120 

Huvuddelen av stränderna i denna cirka 1400 meter långa biotop kantas av 
ett smalt bälte av gles övervattenvegetation i form av vass, säv eller 
smalkaveldun. Omväxlande förekommer partier med öppen strand, med 
tät övervattenvegetation och/eller glest växande gul näckros eller 
vattenpilört. Bottensubstratet var av blandad karaktär och utgjordes 
huvudsakligen av lera, sand, grus, sten och grovdetritus. Oftast förekom 
sten och grus på sand och sandig lera närmast land och lera längre ut. 
Längs kortare sträckor utgjordes botten av ren, mycket finkornig sand. 
Undervattenvegetation förekom sparsamt och noterades i form av 
gräsnate, ålnate, höstlånke, strandpryl, nålsäv och hårslinga. Död ved 
förekom relativt rikligt. Det gjorde också stormusslor som noterades i 
form av spetsig och äkta målarmussla, den senare rödlistad. Biotopen var 
opåverkad av fysisk exploatering så när som på en luftledning och 
uppvisade en hög grad naturlighet. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av den 
rödlistade arten äkta målarmussla (NT). Området uppvisade dessutom en 
artrik vattenvegetation och hög strukturell mångformighet med god 
tillgång till död ved samt ett varierat bottensubstrat. Dessutom förekom 
stormusslor relativt rikligt. 
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Gles övervattenvegetation växer längs huvuddelen av sjöstranden i biotop 120. Bottensubstratet var mosaikartat och 
omväxlande och undervatten och flytbladsväxter förekom sparsamt. 
 
 

Biotop 126 

Stränderna i denna cirka 320 meter långa biotop kantas av ett glest och 
smalt bälte av vass. Bottensubstratet var av blandad karaktär och utgjordes 
huvudsakligen av sten följt av sand, grus, block, grovdetritus och häll. 
Undervattenvegetationen var artrik och förekom tämligen rikligt. Noterade 
arter var gräsnate, ålnate, höstlånke, strandranunkel, strandpryl, nålsäv, 
hårslinga, getraggsalg, smal vattenpest och vekt braxengräs. Den senare 
arten växte i bitvis heltäckande bestånd på bottnarna i sundet mellan 
Hudholmen och Högholmen. Död ved förekom i riklig mängd och 
bottnarna bedömdes vara tämligen lämpliga för kräftor. Biotopen var 
opåverkad av fysisk exploatering och uppvisade på så vis en hög 
naturlighetsgrad.  

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av undervattensängar av 
den regionalt ovanliga arten vekt braxengräs. Vidare var 
vattenvegetationen artrik med ett välutvecklat kortskottssamhälle och 
bottnarna uppvisade en hög strukturell mångformighet med god tillgång 
till död ved samt ett varierat bottensubstrat. 

Biotop 127 

Stränderna i denna cirka 50 meter långa biotop kantas av ett glest och 
cirka 15 meter brett bälte av vass och säv följt av relativt tät vattenpilört 
och gul näckros. Bottensubstratet dominerades av lera följt av sand och 
grovdetritus. Undervattenvegetationen var artrik och förekom tämligen 
rikligt. Noterade arter var gräsnate, ålnate, spädnate, höstlånke, strandpryl, 
nålsäv, hårslinga, getraggsalg, smal vattenpest, skörsträfse och rödlistad 
uddnate (NT). Död ved förekom sparsamt och bottnarna bedömdes vara 
olämpliga för kräftor. Biotopen var opåverkad av fysisk exploatering och 
uppvisade på så vis en hög naturlighetsgrad.  
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Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av den 
rödlistade arten uddnate (NT). Området uppvisade också en artrik 
vattenvegetation med kortskottsväxter. 

Biotop 130 

Stränderna i denna cirka 70 meter långa biotop kantas av ett glest och 
cirka åtta meter brett vassbälte. Bottensubstratet dominerades av lera med 
inslag av sand. Undervattenvegetationen var mycket artrik med elva taxa, 
nämligen smal vattenpest, ålnate, spädnate, hårslinga, getraggsalg, 
strandpryl, strandranunkel, nålsäv, papillsträfse, slamkrypa och ängar av 
vekt braxengräs. Död ved förekom sparsamt och bottnarna bedömdes vara 
mindre lämpliga för kräftor. Biotopen var opåverkad av fysisk 
exploatering och uppvisade på så vis en hög naturlighetsgrad.  

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av de 
regionalt sett ovanliga arterna slamkrypa och vekt braxengräs. Värdena 
stärks av att vegetationen var mycket artrik. 

 
 
Den regionalt sett ovanliga kortskottsväxten slamkrypa växer på sandig lerbotten i det glesa vassbältet i biotop 130. 

 

Biotop 132 

Stränderna i denna cirka 60 meter långa biotop kantas av ett glest och 
cirka 20 meter brett bälte av smalkaveldun. Bottensubstratet dominerades 
av lera följt av sand, grovdetritus och sten samt med inslag av grus och 
block. Undervattenvegetationen var artrik men förekom tämligen 
sparsamt. Noterade arter var gul näckros, pilblad, höstlånke, ålnate, 
strandpryl, nålsäv, vekt braxengräs, hjulmöja, axslinga, trubbnate, glans-
/mattslinke, korsandmat och rödlistad uddnate (NT). Den senare hittades 
på 2 meters djup. Död ved förekom sparsamt och bottnarna bedömdes 
vara olämpliga för kräftor. Biotopen var opåverkad av fysisk exploatering 
och uppvisade på så vis en hög naturlighetsgrad.  
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Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av den 
rödlistade arten uddnate (NT) och den regionalt sett ovanliga arten vekt 
braxengräs. Värdena stärks av att vegetationen var mycket artrik. 

 
Biotop 134 

Biotopen omfattar den inre delen av en vik norr om Högholmen. Den cirka 
130 meter långa strandsträckan kantas av ett tätt och cirka 50 meter brett 
bälte av vass, smalkaveldun och jättegröe. Utanför detta följer ett tätt 
bestånd av gul näckros. I övrigt noterades enbart den rödlistade bandnate 
(NT) som växte på 2,2 meters djup. Död ved saknades och bottnarna som 
utgjordes av lera med inslag av grovdetritus och sand, bedömdes vara 
olämpliga för kräftor. Biotopen var opåverkad av fysisk exploatering och 
uppvisade på så vis en hög naturlighetsgrad.  

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av den 
rödlistade arten bandnate (NT) Området utgör dessutom en relativt 
skyddad lekmiljö för fisk. 

Biotop 135 

Biotopen omfattar en cirka 210 meter lång sjöstrandsträcka som gränsar 
till en brant berghäll. Övervattenvegetation och flytbladsväxter saknades 
helt och vegetationens totala täckningsgrad var relativt låg. 
Bottensubstratet dominerades av sten med inslag av sand, grus och häll 
och några block. På grus- och sandbottnarna växte hårslinga, höstlånke, 
spädnate, ålnate, papillsträfse och den lilla slamkrypan. I övrigt noterades 
getraggsalg noterades på block och sten. Död ved saknades och bottnarna 
bedömdes vara olämpliga för kräftor. Biotopen var opåverkad av fysisk 
exploatering och uppvisade på så vis en hög naturlighetsgrad. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av den den 
regionalt sett ovanliga arten slamkrypa. Värdena stärks av att vegetationen 
var artrik. 

 



 
 
Landstranden som gränsar till biotop 135 utgörs av en brant berghäll. Bottnarna nedanför hällen domineras av sten, 
men bitvis förekommer ren sand där bland annat hårslinga fått fäste.  
 
 

Biotop 136 

Biotopen omfattar en drygt 400 meter lång sjöstrandsträcka som 
huvudsakligen är öppen men delvis kantas av glesa bestånd av gul näckros 
eller vattenpilört. Undervattenvegetationens totala täckningsgrad var 
relativt låg och de arter som noterades var smal vattenpest, hårslinga, 
ålnate och spädnate. Bottensubstratet dominerades av sand med inslag av 
grovdetrius, sten och block och i något parti häll. Trots att bottensubstratet 
föreföll mycket lämpligt för kortskottsväxter hittades inte några sådana. 
Däremot förekom stormusslor mycket rikligt; av dessa noterades allmän 
dammussla, spetsig målarmussla samt rödlistad (NT) äkta målarmussla 
(NT). Död ved förekom tämligen rikligt och bottnarna bedömdes vidare 
vara mindre lämpliga för kräftor. Biotopen var opåverkad av fysisk 
exploatering och uppvisade på så vis en hög naturlighetsgrad. 

Bedömning till regionalt naturvärde motiverades av förekomst av den 
rödlistade arten äkta målarmussla (NT). Området hyser dessutom en 
generellt riklig förekomst av stormusslor och dess bottnar uppvisade en 
hög strukturell mångformighet med god tillgång till död ved samt ett 
varierat bottensubstrat. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 98, 108 och 141 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare sin 
höga strukturella mångformighet med en kombination av god förekomst 
av död ved och varierat bottensubstrat. 

Biotop 110 och 112 bedömdes till kommunalt naturvärde eftersom 
områdenas bottnar är särskilt lämpliga för kräftor. 
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Biotop 113 bedömdes till kommunalt naturvärde då området utgör ett 
sammanhängande vassområde som erbjuder en lämplig lekmiljö för fisk i 
glesa vassar. 

Biotop 124 bedömdes till kommunalt naturvärde då området utgör ett stort 
sammanhängande vassområde med möjliga värden för fågel. 

Biotop 128 bedömdes till kommunalt naturvärde då den har en hög grad 
av naturlighet och gränsar omedelbart till en högt värderad biotop. 

Biotop 130 bedömdes till kommunalt naturvärde då området har ett 
välutvecklat kortskottssamhälle. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 99-104, 107, 109, 118, 119, 121-123, 129, 131, 140 och 142 
bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av områdenas höga grad av 
naturlighet.



Fågelön m.fl. öar 

 
 
Figur 18. Fågelön mfl öar. Linjerna visar sjöstrandens indelning i biotoper och biotopernas naturvärden, där blå=nationellt, grönt=regionalt, gult=kommunalt, orange=lokalt och 
vitt=saknar särskilda naturvärden. Olika linjetyper används enbart för att tydligare avgränsa närliggande biotoper. Siffrorna motsvarar respektive sträckas Id i biotopkarteringen. 
Numreringen av vissa sträckor har utelämnats av utrymmesskäl. V betecknar läge för vegetationsinventering.
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Regionalt naturvärde 
Delområdet bedömdes sakna biotoper av regionalt naturvärde. 

Kommunalt naturvärde 
Biotop 143, 144, 147, 150, 160, 169, 173, 175, 181 och 183 bedömdes till 
kommunalt naturvärde tack vare sin höga strukturella mångformighet med 
en kombination av god förekomst av död ved och varierat bottensubstrat. 

Biotop 145 och 151 bedömdes till kommunalt naturvärde då områdena 
utgör stora sammanhängande vassområden med möjliga värden 
framförallt för fågel. 

Biotop 148, 159, 172 och 177 bedömdes till kommunalt naturvärde 
eftersom områdenas bottnar är särskilt lämpliga för kräftor. 

Biotop 156 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en riklig 
förekomst av stormusslor. 

Biotop 176 och 178 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare sin 
höga strukturella mångformighet med en kombination av god förekomst 
av död ved och varierat bottensubstrat och utgör dessutom mycket 
lämpliga kräftbiotoper. 

Biotop 187 bedömdes till kommunalt naturvärde tack vare en artrik 
vattenvegetation med ett välutvecklat kortskottssamhälle och förekomst av 
vekt braxengräs. Eftersom området är tydligt påverkat av fysisk 
exploatering nedklassas biotopen från regionalt till kommunalt naturvärde. 

Biotop 124 bedömdes till kommunalt naturvärde då området utgör ett stort 
sammanhängande vassområde med möjliga värden för fågel. 

Biotop 128 bedömdes till kommunalt naturvärde då den har en hög grad 
av naturlighet och gränsar omedelbart till en högt värderad biotop. 

Biotop 130 bedömdes till kommunalt naturvärde då området har ett 
välutvecklat kortskottssamhälle. 

Lokalt naturvärde 
Biotop 149, 153-155, 157, 158, 161-168, 170, 171, 174, 179, 180, 182, 
184, 186, 188 bedömdes till lokalt naturvärde motiverat av områdenas 
höga grad av naturlighet. 

Biotop 184 uppvisar en hög strukturell mångformighet med en 
kombination av god förekomst av död ved och varierat bottensubstrat och 
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utgör dessutom en mycket lämplig kräftbiotop. Eftersom området är 
tydligt påverkat av fysisk exploatering nedklassas biotopen från 
kommunalt till lokalt naturvärde. 

Åtgärder för att bevara och stärka 
sjöstrandens naturvärden 

I detta avsnitt ges några översiktliga och generella förslag till hur 
naturvärden vid Lovön, Kärsön och Fågelöns sjöstränder kan bevaras och 
stärkas. I och med att föreliggande rapport kan anses utgöra ett första 
kunskapsunderlag om de aktuella sjöstränderna har ännu inga 
bevarandemål arbetats fram som de angivna åtgärdsförslagen kan ta 
utgångspunkt i. De bör därför betraktas som just förslag och inget annat. 

De naturvärden som har identifierats omfattar framförallt värdefulla 
naturtyper och arter som kan betraktas som särskilt skyddsvärda (se 
avsnittet Sjöstrandens naturvärden). De åtgärdsförslag som lämnas nedan 
inriktar sig i första hand på att bevara och stärka dessa värden genom att 
upprätthålla och/eller skapa gynnsamma förutsättningar för dessa 
naturtyper och arter. 

Naturligt näringsrika miljöer 

En förutsättning för att bevara och stärka de naturligt näringsrika 
strandbiotopernas värden är ett bibehållet gott siktdjup och en stabil 
näringsnivå. En ökad näringstillförsel kan gynna 
växtplanktonproduktionen och på så vis ge minskat siktdjup och begränsa 
de rotade vattenväxternas utbredning i djupled. En ökad näringstillförsel 
kan också rubba balansen i växtsamhället genom att skapa 
konkurrensfördelar för övergödningsgynnade arter som hornsärv och 
vattenpest. Den senare arten har en speciellt välutvecklad förmåga att ta 
upp kväve ifrån vattnet, speciellt i form av ammonium (Ozimek m. fl. 
1993). Intressant är att arten smal vattenpest som i det aktuella området 
helt dominerar över sin släkting vattenpest, är särskilt gynnad av en hög 
ammoniumtillgång (Rolland & Tremolieres 1995). Möjligen kan en 
hypotetiskt god tillgång till ammonium åtminstone delvis förklara 
dominansen av smal vattenpest i det planerade reservatsområdet. För att 
begränsa utbredningen av denna mycket invasiva art, på bekostnad av 
särskilt värdefulla arter som udd- och bandnate, kan det alltså vara 
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lämpligt att undersöka och åtgärda källor till ammonium i landområden 
som avvattnas till de biotoper som pekats ut som naturligt näringsrika. 
Lokala ammoniumkällor i det aktuella området kan förväntas vara 
enskilda avlopp och åkermark, men även vägbyggen och annat 
konstruktionsarbete som kräver sprängning. 

Fysisk exploatering, muddring och alltför intensiva vegetationsröjningar 
kan leda till en ökad grumlighet och på så sätt försämra villkoren för 
undervattensvegetationen. Dessa typer av verksamheter bör därför inte 
tillåtas annat än mycket restriktivt i aktuella områden. I särskilt välbesökta 
vikar med höga naturvärden kan det vara lämpligt att under åtminstone 
delar av året införa restriktioner mot båttrafik eftersom den kan orsaka 
direkta och indirekta skador på undervattenvegetation, samt störa 
fågellivet. 

Sjöstränder med kortskottsvegetation 

Kortskottssamhällen - det vill säga bestånd av småväxta arter som 
braxengräs, nålsäv, strandpryl, slamkrypa med flera arter - är typiska för 
näringsfattiga miljöer. Trots att halterna av näringsämnena fosfor och 
kväve numera ligger på en relativt låg nivå i östra Mälaren hittades dessa 
arter framförallt på grunda och relativt vågutsatta sand- och grusbottnar. 
Det verkar alltså som ljusförhållandena fortfarande är så pass dåliga att de 
kraftigt begränsar arternas djuputbredning på magra bottensubstrat. 

Den minskade vattenståndsamplitud som är en följd av Mälarens reglering 
gynnar vassbildande växter och bidrar därmed tyvärr till att missgynna 
kortskottsvegetationen. Vid den aktuella inventeringen hittades fina 
kortskottssamhällen vid privata bryggor och badstränder i anslutning till 
tomtmark. Att denna konkurrenskänsliga och värdefulla flora förekom i 
dessa tydligt påverkade miljöer förklaras av att de lagom intensiva 
vassrensningar som utförts för att hålla stranden öppen för bad och båtliv 
också gynnat kortskottsväxterna. Utrymme för dessa arter kan och bör 
skapas även i naturligt vågpåverkade områden som är opåverkade av 
fysisk exploatering, men där övergödning och minskad 
vattenståndsvariation resulterat i igenväxning av den tidigare öppna 
stranden. Strandbete eller återkommande varsamma vegetationsrensningar 
är lämpliga metoder för att nå önskat resultat. 

I syfte att bevara kortskottsfloran är det också önskvärt att se över den 
lokala näringspåverkan i form av kanske framförallt enskilda avlopp, samt 
att skydda aktuella områden mot fysisk påverkan i form av muddring, 
utfyllnad, byggnationer etc. 
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Övriga åtgärdsförslag 

För att stärka naturvärdena vid de sjöstränder som kantas av vassar och 
som inåt land gränsar till öppen mark bör möjligheten undersökas att 
skapa en zon av öppet vatten – en så kallad blå bård - innanför vassen. 
Denna typ av miljö ger utrymme för en varierad flora och är värdefull för 
vadarfåglar, simänder och smådjur, och kan i anslutning till glesa 
vassbälten även fungera som utmärkta lekområden för gädda. En blå bård 
kan åstadkommas genom kontinuerlig hävd där betesdjur kan gå ut i 
vassområdet och hålla tillbaka övervattenvegetationen. I områden där bete 
inte är möjligt eller tillräckligt kan det vara aktuellt med maskinell slåtter. 

För att gynna den biologiska mångfalden ska död ved lämnas kvar i 
vattenområdet och landstrandens skogar bör skötas så att död ved 
kontinuerligt bildas och tillförs vattenmiljön. 

Stormusslor - bland annat rödlistad äkta målarmussla - är känsliga för 
överslamning och direkt påverkan på bottnarna genom grävning, rensning 
och muddring. Denna typ av verksamheter bör därför inte tillåtas annat än 
mycket restriktivt i de områden som är av särskilt värde för denna fauna. I 
syfte att motverka igenväxning av strandnära stormusselhabitat bör 
skuggande träd och buskar lämnas kvar vid vattnet. 

De sandiga bottnarna i biotop 51 vid västra Lovön har förutsättningar för 
att hysa en värdefull flora i form av framförallt kortskottsarter. 
Möjligheten att åtgärda den förmodade fällning som i nuläget överlagrar 
sandbottnarna och hindrar vattenväxter från att kolonisera området bör 
därför undersökas. 

Alsumpskogar och andra våtmarksområden i anslutning till sjöstranden är 
naturtyper som inte omfattades av den aktuella inventeringen. Vi vill ändå 
ta tillfället i akt att lyfta fram att dessa miljöer kan vara av stor betydelse 
för sjösträndernas naturvärden då de kan hysa en rik sötvattenanknuten 
flora och fauna och dessutom vara värdefulla som lekområden för 
varmvattenarter av fisk, framförallt gädda. För att återskapa våtmarkernas 
naturliga hydrologi bör om möjligt diken läggas igen, och naturligt öppna 
våtmarker hållas fria från igenväxningsarter. 
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Tack 

Ett varmt tack riktas till Stefan Lundberg vid Naturhistoriska Riksmuseet 
som kontrollerat en mängd belägg av stormusslor. Tack också Finn 
Broman vid Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm för att vi fick låna ramp 
och bryggplats till vår båt. 
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Bilaga 1 – Metodik 
 
 
Uppdraget omfattade kartering, beskrivning och bedömning av 
limniska naturvärden i det planerade naturreservatet Lovön-Kärsön i 
Mälaren. Uppdraget utfördes genom en stegvis process som omfattar 
förstudier (kartor, flygbilder, kända naturvärden), förenklad 
biotopkartering, riktade biologiska undersökningar och slutligen 
beskrivning och bedömning av naturvärden. 

 

Sammanställning av befintlig kunskap 
Som underlag för karteringen tillhandahöll uppdragsgivaren 
Länsstyrelsen i Stockholms län jordartskartor och uppgifter om tidigare 
fynd av vattenanknutna arter i området. 

 

Förenklad biotopkartering 
En kartering av sjöstränderna utfördes för att möjliggöra identifiering 
och indelning av vattenområdena i olika biotoper som sedan kunde 
värdebedömas separat. Karteringen grundades på metodik för 
biotopkartering av sjöstränder som utarbetats av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län (Jacobsson & Liliegren 2000) men omfattade enbart 
vattenbiotopen, och inte som brukligt även landmiljöer och diken.  

Vid karteringen delades sjöstranden in i delsträckor som var så 
homogena som möjligt med avseende på vattenvegetationens typ och 
utbredning, och i andra hand bottensubstrat. Samtliga 
sträckavgränsningar gjordes i fält och markerades på flygfoto. Vid 
karteringen noterades uppgifter om vattenvegetationens täckning, 
sammansättning och arter, bottensubstrat, mängden död ved, lämplighet 
som kräftbiotop samt strukturelement. För närmare beskrivning av 
metodiken hänvisas till rapporten Biotopkartering – sjöstränder 
(Jacobson & Liliegren 2000). 

Biotopkarteringen utfördes den 26-29 juli 2011 från båt av Mia 
Arvidsson och Anna Gustafsson. Uppgifterna utgjorde underlag för 
urval av undersökningslokaler för vattenväxter och bottenfauna, se 
nedan. 

 



Biologiska undersökningar 
Utifrån den information som genererades genom biotopkarteringen 
identifierades strandområden som bedömdes vara särskilt intressanta att 
undersöka vidare genom riktade undersökningar av vattenmiljöernas 
djur- och växtliv. Inventeringarna omfattade bottenfauna och 
vattenväxter och syftade främst till att undersöka artrikedom och 
förekomst av ovanliga och/eller rödlistade arter, samt även till att 
möjliggöra bedömning av ekologisk status enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007). 

Vid biotopkarteringen samt vid nedan beskrivna undersökningar 
noterades även förekomst av stormusslor; en organismgrupp som 
indikerar kontinuitet och omfattar rödlistade arter och därmed kan 
tillföra värdefull information om miljöpåverkan och biologiska värden. 
Vattenmiljöernas värden för fisk och fågel bedömdes med ledning av 
vilka biotoper som förekom längs stranden, och några riktade 
undersökningar av dessa organismer utfördes inte. 

 
Makrofytinventering genom krattning och stormusslor på Lutherräfsa. 

 

Bottenfauna 

Bottenfaunaundersökningen omfattade fem lokaler och utfördes enligt 
SS EN-27828 och Naturvårdsverkets handledning för 
miljöövervakning, undersökningstyp Bottenfauna i sjöars litoral och i 
vattendrag – tidsserie. Denna metod lämpar sig väl för inventeringar 
som syftar till att beskriva ekologisk status. För att få ett bra underlag 
även för naturvärdesbedömningar kompletterades provtagningen med 
ett antal kvalitativa sökprover där mikrobiotoper inom respektive lokal 
undersöktes. Metoden är semikvantitativ och medger således inga 
exakta bestämningar av abundans. Bottenfauna insamlas genom att 
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provtagaren under cirka 60 sekunder sparkar med foten så att 
bottenmaterialet från en sträcka om en meter rörs upp och hamnar i 
håven. Håven som användes hade måtten 30 x 25 cm och den sida som 
hölls mot botten var 30 cm. Maskvidden var 0,5 mm. Vid vardera av 
lokalerna togs fem replikat i olika habitat. Proverna konserverades i fält 
i etanol. 

Provtagning utfördes den 4 oktober 2011 av Thomas Jansson, 
Naturvatten. Vid provtagningen noterades lokalens karakteristika i 
form av sträckans längd, bredd, djup, bottensubstrat, vattenvegetation, 
när- och strandmiljö, beskuggning, krontäckning och påverkan enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Provsortering och artbestämning utfördes 
under lupp av Thomas Jansson, Mia Arvidsson, Anna Gustafsson och 
Tommy Odelström vid Naturvatten. I samband med artbestämning 
räknades djuren för beräkning av ungefärlig abundans. Abundansen 
anges som medelvärde och standardavvikelse baserat på de fem 
replikaten. 

 

Vattenväxter 

Inventering av vattenväxter utfördes vid tio transekter genom 
krattning/snorkling enligt Naturvårdsverkets handledning för 
miljöövervakning, undersökningstyp Makrofyter i sjöar (Version 2:0, 
2010-04-08). I tillägg till detta utfördes fria artsök. Inventeringarna 
omfattade kärlväxter, akvatiska mossor, kransalger, övriga makroalger 
(släktena Aegagrophila och Ulva) samt cyanobakterierna sjöplommon 
och sjöhjortron. Övervattenväxter inventerades översiktligt. 

Fältarbetet utfördes den 26-29 juli 2011 av Mia Arvidsson och Anna 
Gustafsson. Artbestämning utfördes i fält med undantag för några 
mossor och kransalger som bestämdes under lupp/mikroskop efter 
avslutat fältarbete. 

Länsstyrelsen i Stockholms län inventerade den 11 och 17 augusti 2011 
ytterligare tre transekter samt fem områden genom fria artsök. Resultat 
av dessa inventeringar redovisas också i denna rapport. 

 

Naturvärdesbedömning 
 

Naturvärdesbedömning av sjöstränderna utfördes baserat på 
grundprinciperna i System Aqua (Naturvårdsverket 2001). Detta 
verktyg är utformat för att i sin högsta upplösning användas för 



bedömningar av sjöar eller vattendrag, och inte för enskilda biotoper så 
som var syftet i det aktuella uppdraget. Strändernas naturvärden 
klassades därför enligt det system som upprättats av Naturvatten och 
Ekologigruppen, se tabell nedan. Kortfattat baserar sig denna 
bedömning på förekomst av biotoper som utgör naturtyper inom Natura 
2000 eller andra nyckelbiotoper, arter som är rödlistade, ovanliga 
och/eller omfattas av EU:s habitatdirektiv samt biotopens naturlighet 
och ekologiska funktion. 

Kriterier för bedömning och klassificering av naturvärden i och i vattendrag samt i anslutning till sjöstränder 
(Naturvatten 2011, modifierad efter Naturvatten & Ekologigruppen 2006). 

Naturvärde Kriterier

1 Nationellt Nationellt sett hotad naturtyp1

Akut eller starkt hotade arter2

Hotade arter i  habitatdirektivet3

2 Regionalt Nationellt sett missgynnad naturtyp4

Övrig nyckelbiotop5

Samband ti l l  nationellt sett värdefullt vattendrag6

Sårbara eller missgynnade arter2, för länet ovanliga arter7

Missgynnade arter i  habitatdirektivet8

3 Kommunalt Särskilt artrik miljö
Miljö med förutsättningar för värdefull  makrofytflora
Uppfyller något av kriterierna för positiva förhållanden9

Samband ti l l  vattendrag

4 Lokalt Hög grad av naturlighet

1Natura 2000‐naturtyp med dålig/ogynnsam bevarandestatus  (Sohlman 2008)
2Enligt ArtDatabankens  sammanställning av rödlistade arter i  Sverige 2010 (Gärdenfors  2010)
3Art i  habitatdirektivet med dålig/ogynnsam bevarandestatus  (Sohlman 2008)
4Natura 2000‐naturtyp med otil lräcklig bevarandestatus  (Sohlman 2008)

8Art i  habitatdirektivet med otil lräcklig bevarandestatus  (Sohlman 2008)
9Positiva förhållanden (delvis  ur System Aqua, Naturvårdsverket 2001):
a. Områden med hög strukturell  mångformighet
b. Större sammanhängande vassområden
c. Unikhet i  något betydelsefullt avseende, i  landskapet, geologiskt, estetiskt etc
d. Ekologisk funktion, ex. lekområde för fisk eller häckningsplats  för fågel
e. Viktigt fågelområde
f. Rik förekomst av stormusslor
g. Särskilt lämplig kräftbiotop

7Enligt databaser över artobservationer (Artportalen, Södertörnsekologernas  
makrofytdatabas, bottenfaunadatabaser ‐ Medins  biologi, Limnodata HB och Naturvatten) 

5Enligt Naturvårdsverkets  sammanställning av värdefulla naturmiljöer i  och i  anslutning ti l l  
sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 2003)
6Enligt Naturvårdsverkets  sammanställning av värdefulla och särskilt värdefulla vattendrag 
(www.naturvardsverket.se)
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Bedömning av ekologisk status 

 

Vattenväxter 

Bedömning av ekologisk status baserades på de nya 
bedömningsgrunderna för makrofyter (Naturvårdsverket 2007 och 
2008). Bedömningen utförs genom beräkning av ett så kallat trofiskt 
makrofytindex (TMI) som svarar på näringsstatus, i första hand 
totalfosfor. Makrofytindex beräknas utifrån de påträffade arternas 
indikatorvärde längs en totalfosforgradient. För klassificering av 
ekologisk status beräknas en ekologisk kvalitetskvot (EK) genom 
jämförelse av det beräknade indexet med ett referensvärde som avses 
spegla ett opåverkat tillstånd. Referensvärdet gäller för ett stort och 
heterogent område och är inte lokalspecifikt. Med hjälp av den 
beräknade ekologiska kvoten klassificeras den ekologiska statusen som 
hög, god, måttlig eller otillfredsställande/dålig. Om det beräknade EK-
värdet ligger mindre än 0,05 enheter från en klassgräns, används 
förekommande arter enligt artlista i bedömningsgrunderna för att göra 
en säkrare klassificering av status genom så kallad expertbedömning. 

Klassificeringen påverkas inte av arternas förekomstfrekvens eller 
djuputbredning. I resultatredovisningen anges dock arternas frekvens 
baserat på förekomst sett till antal prov. Observera att 
frekvensangivelsen baseras på fynd i subjektivt utplacerade transekter 
och därför inte kan sägas representera området som helhet. För 
undervattensarter anges också största noterade förekomstdjup. 

 

Bottenfauna 

Bedömning av bottenfaunans status utfördes med hjälp av ett antal 
index i enlighet med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar 
och vattendrag (Naturvårdsverket 2007). Status bedöms med ledning av 
ASPT- och MILA-index. Baserat på dessa index klassificeras ekologisk 
status som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Observera 
att den slutliga statusbedömningen för aktuella vatten även måste ta 
hänsyn till övriga kvalitetsfaktorer, såväl biologiska som fysikalisk-
kemiska och hydromorfologiska. Samtliga index beräknades i 
programvaran ASTERICS. 

ASPT-index (Average Score Per Taxon) används i 
bedömningsgrunderna som ett övergripande mått på ekologisk kvalitet 
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och avses integrera effekten av eutrofiering, syretärande ämnen, 
grumling samt habitatförstörande påverkan som rätning/rensning. 
ASPT baserar sig på att familjer av bottenfaunaorganismer med olika 
känslighet mot miljöpåverkan ges olika poäng. 

MILA (Multimetric Index for Lake Acidification) är ett surhetsindex 
för sjöar, baserat på sex underliggande index. Dessa är antal familjer, 
antal taxa av snäckor (Gastropoda), antal taxa av dagsländor 
(Ephemeroptera), kvoten mellan den andelen relativa dag- och 
bäcksländor, AWIC-index (Acid Waters Indicator Community) samt 
andelen av den funktionella gruppen. Observera att MILA inte visar om 
surheten är naturlig eller antropogent orsakad. Bedömningen görs 
därför till klasserna nära neutralt, måttligt surt, surt eller mycket surt. 

Expertbedömning 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 2007 förefaller ibland ge en 
missvisande bild av miljöpåverkan i framförallt näringsrika miljöer. 
Ofta ges vattenområden ett högt statusvärde som enligt 
bedömningsgrunderna indikerar liten miljö- och eutrofieringspåverkan 
trots att de ligger i ett jordbruksområde eller i närheten av en tätort och 
bevisligen påverkas genom hög näringsbelastning. Speciellt gäller detta 
ASPT-index som avses visa integrerad miljöpåverkan. Index tar inte 
hänsyn till antalet föroreningståliga respektive –känsliga arter, utan 
baserar sig enbart på förekomst eller icke-förekomst. Det innebär att 
förekomst av enstaka känsliga individer väger lika tungt som en 
överdominans av toleranta arter. Det kan medföra att bedömningen av 
bottenfauna blir tveksam och ofta överskattat god vad gäller ASPT-
index. Ett annat problem är att sjöar och vattendrag med väsentligt 
olika ASPT-index i hög grad klassificeras till samma status. 
Sammantaget innebär detta enligt vår mening att klassificering med 
ledning av ASPT-index endast ger begränsade möjligheter att bedöma 
graden av mänsklig påverkan. 

I syfte att åstadkomma en säkrare utvärdering kompletteras 
statusklassificering enligt gällande metodik av en expertbedömning. 
Denna baserar sig på diversitetsindex och EPT-index: 

Shannons diversitetsindex bedömdes enligt Naturvårdsverkets äldre 
bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999). I detta index vägs antal 
arter och deras relativa förekomst in i bedömningen. Ett högt 
Shannonindex och därmed hög diversitet och mångformighet erhålls 
förenklat i vatten med många arter och avsaknad av dominerande taxa. 

EPT-index beräknades och klassificerades enligt Medin m.fl. (2002). 
Index beräknas genom summering av antalet arter inom grupperna dag- 
bäck- och nattsländor (Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera) och 
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baseras på att dessa taxa är allmänt känsliga mot föroreningar. Ju fler 
arter som påträffas, ju mindre påverkad anses faunan vara. 

Som ytterligare stöd vid bedömningen beräknades andelen toleranta 
respektive föroreningskänsliga taxa baserat på det poängsystem som 
används för ASPT. I beräkningen summeras antalet individer i ASPT-
klass 1-5 som arter toleranta mot miljöpåverkan, och individer i ASPT-
klass 6-10 som känsliga arter och redovisas som procentuell andel av 
den totala abundansen. Beräkningen kan endast utföras för de arter som 
har tilldelats ett ASPT-värde, och den andel som utgörs av toleranta 
och känsliga arter kan därför vara mindre än hundra procent. Metoden 
är inte vedertagen men ger på ett enkelt sätt indikationer på om faunan 
domineras av toleranta eller känsliga arter, vilket rimligen återspeglar 
den aktuella miljösituationen. 

Om expertbedömningen avviker från den statusklassning som utförts 
enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder kommenteras detta i 
resultatsammanställningen. 

Övriga bedömningar 
Bottenfaunans individtäthet (abundans) och antal taxa bedömdes enligt 
Sundberg m.fl. (1996). Vid sammanräkning av antal taxa för 
bedömningen räknades obestämda släkten inte om en art bestämts ur 
motsvarande släkte. Exempelvis räknades Hydropsyche siltalai och 
Hydropsyche sp. som ett taxon. Det innebär att det antal taxa som anges 
är det minsta antal som med säkerhet noterades vid lokalen. Observera 
att den programvara som använts (ASTERICS) anger samtliga 
bestämningar som enskilda taxa, och att det är detta antal taxa som 
redovisas i bilagor över bottenfaunaresultat. 

 



Bilaga 2 – Vegetationsinventering 
 

Beskrivning av de inventerade transekternas lägen med koordinater (RT90). 
 

Transekt Startposition Slutposition Utgångspunkt/Beskrivning

1 6580632 1617968 6580741 1618009 Öppen strand invid brygga
2 6578517 1618327 6578539 1618367 Smalkaveldunbälte
3 6577306 1616820 6577230 1616871 Vass/smalkaveldunbälte
3 6577306 1616820 6577230 1616871 Vass/smalkaveldunbälte
4 6581486 1613201 6581505 1613194 Öppen grusstrand
5 6580819 1618877 6580839 1618893 Öppen strand
6 6579755 1620447 6579777 1620452 Vassbälte, glest i  ytterkant
7 6579205 1621456 6579144 1621336 Öppen strand
8 6578156 1621116 6578064 1621157 Vassbälte
9 6579045 1619385 6579020 1619370 Vassbälte
10 6578950 1618945 6578939 1618945 Öppen strand
11 6582180 1614249 6582229 1614037 Brett vass/säv‐bälte, vid 1 m bälte av gul  näckros
12 6579492 1614239 6579458 1614188 Relativt glest bälte av vass  och säv med 

knäckepil  och klibbal  i  strandkanten, inslag av 
jöttegröe och sjöfräken

13 6578600 1614461 6578604 1614423 Grov sten i  strandkanten  
 
Artförekomst och –frekvens per transekt samt totalt sett. 
 
Lovön, Kärsön, Fågelön Frekvens  Maxdjup
20110726‐20110817 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (%) (m)
Aegagropila linnaei getraggsalg 9 4 4 8 12 17,2 3,5
Brachythecium sp. gräsmossa 1 0,5 0,4
Callitriche hermaphroditica höstlånke 1 2 1 1 4 4,2 2,2
Ceratophyllum demersum hornsärv 11 6 8 2 2 13,5 3,4
Chara globularis skörsträfse 2 1 1,4 0,6
Elatine hydropiper slamkrypa 3 1,4 0,6
Eleocharis acicularis nålsäv 3 1 1 2,3 0,6
Elodea nuttallii smal  vattenpest 9 1 5 9 7 6 17 8 1 21 11 44,2 4,2
Fontinalis antipyretica stor näckmossa 14 3 7,9 5,8
Isoëtes echinospora vekt braxengräs 2 0,9 0,6
Lemna trisulca korsandmat 2 1 4 3,3 1,8
Plantago uniflora strandpryl 3 1,4 0,8
Myriophyllum alterniflorum hårslinga 2 1 1 10 6,5 3,0
Myriophyllum spicatum axslinga 1 1 2 10 4 3 9,8 3,4
Nitella flexilis/opaca glans‐/mattslinke 1 3 1 2,3 3,4
Nuphar lutea gul  näckros 2 3 2 5 1 4 1 8,4 3,5
Persicaria amphibia vattenpilört 1 2 1 1 2,3 1,8
Potamogeton berchtoldii gropnate 1 0,5 1,0
Potamogeton friesii (NT) uddnate 1 2 1,4 1,8
Potamogeton gramineus gräsnate 1 4 2,3 1,2
Potamogeton lucens grovnate 1 1 0,9 1,2
Potamogeton perfoliatus ålnate 2 1 3 2 1 3 1 1 6,5 3,7
Potamogeton pusillus spädnate 2 0,9 0,4
Ranunculus circinatus hjulmöja 1 2 1 1,9 2,1
Sagittaria sagittifolia pilblad 1 0,5 0,4
Zannichellia palustris hårsärv 1 0,5 2,0
Totalt antal  prov 22 8 11 17 16 8 29 13 11 17 27 18 18 215
Kumulativt artantal 13 13 14 17 19 19 23 24 24 26 26 26 26

Frekvens (antal  prov)

 



Positioner för rödlistade arter. 
 

Biotop Id Art Djup

X Y
4 Potamogeton friesii uddnate 6580990 1618116 1,8 m
4 Potamogeton friesii uddnate 6580928 1618179 2,3 m
7 Potamogeton friesii uddnate 6580660 1618018 1,9 m
7 Potamogeton friesii uddnate 6580647 1617967 1,8 m
7 Potamogeton friesii uddnate 6580735 1618009 i.u.
9 Potamogeton friesii uddnate 6580425 1618649 2,2 m
14 Potamogeton friesii uddnate 6578837 1618387 2,6 m
16 Potamogeton compressus  bandnate 6578639 1618335 i.u.
17 Potamogeton friesii uddnate 6578460 1618620 2,4 m
28 Potamogeton friesii uddnate 6577283 1616940 1,4 m
28 Potamogeton friesii uddnate 6577303 1616831 1,4 m
28 Potamogeton friesii uddnate 6577295 1616838 1,6 m
132 Potamogeton friesii uddnate 6579288 1618915 2,0 m
134 Potamogeton compressus  bandnate 6579262 1619069 2,2 m

Position

 
 



Bilaga 3 – Bottenfaunaundersökning 



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

01    Stockholms länLän

Vattenområdesuppgifter

Kommun

Topografisk karta

MälarenVattendrag

Lokalkoordinater

Huvudavrinningsområde

KärsöProvpunkt/nr

Provtagningsuppgifter
2011-10-4Provtagningsdatum

Naturvatten i Roslagen ABOrganisation

Syfte

Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5
replikat analyseras separat och rapporteras
som sammelprov med avvikelser

Metodik

ja nejVattenkemiskt prov

Lokaluppgifter

10Lokalens längd

6-7Lokalens bredd

Vattendragsbredd, våt yta

låg medel högVattennivå

0,5Lokalens medeldjup

1Lokalens maxdjup

Vattenhastighet (0-3)

Grumlighet

färgatFärg

Vattentemperatur

15Lufttemperatur

fotoMärkning av lokal

Bottensubstrat och vattenvegetation
(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Finsediment <0,06mm

D3Sand 0,06-2mm

D1Grus 2-60mm

Fingrus 2-6mm

Mellangrus 6-20mm

Grovgrus 20-60mm

D2Sten 60-600mm

Mellansten 60-200mm

Grovsten 200-600mm

D3Block 600-2000mm

Häll >2000mm

2

3

2

2

Övervattensväxter

Flytbladsväxter

D3Långskottsväxter

Rosettväxter

D2Mossor

D1Påväxtalger

1

2

3

Ålnate

getraggslik

D2Findetritus

D1Grovdetritus

D3Fin död ved

Grov död ved

2

3

1

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dominerande arter.Oorganiskt material Vegetationstyp

Organiskt material

klart

(Grumligt-klart,grumligt, mycket grumligt  Färg-klart, färgat, starkt färgat)

6579789 1620574x y

13107



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

Närmiljö 0-30 m

Lövskog

Barrskog

D1Blandskog

Kalhygge

Våtmark

Åker

Äng

Hed

Kalfjäll

Hällmark

Blockmark

Artificiell mark
annat, beskriv3

(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Strandmiljö 0-5 m

D1Träd

D3Buskar

D2Gräs och halvgräs

Annan vegetation

Övrigt

Al

Olika örter

Lönn, Asp

Al, Sälg

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn.

Dom. Dominerande art. Subdominerande art

Beskuggning och krontäckning (0-3)
1Beskuggning 1Krontäckning

A

B

C

E

Påverkan

D

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 eller 3)

Övrigt

Underskrift



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

01    Stockholms länLän

Vattenområdesuppgifter

Kommun

Topografisk karta

MälarenVattendrag

Lokalkoordinater

Huvudavrinningsområde

TalavidProvpunkt/nr

Provtagningsuppgifter
2011-10-4Provtagningsdatum

Naturvatten i Roslagen ABOrganisation

Syfte

Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5
replikat analyseras separat och rapporteras
som sammelprov med avvikelser

Metodik

ja nejVattenkemiskt prov

Lokaluppgifter

10Lokalens längd

6Lokalens bredd

Vattendragsbredd, våt yta

låg medel högVattennivå

0,5Lokalens medeldjup

1Lokalens maxdjup

Vattenhastighet (0-3)

Grumlighet

färgatFärg

Vattentemperatur

15Lufttemperatur

fotoMärkning av lokal

Bottensubstrat och vattenvegetation
(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Finsediment <0,06mm

D3Sand 0,06-2mm

D1Grus 2-60mm

Fingrus 2-6mm

Mellangrus 6-20mm

Grovgrus 20-60mm

D2Sten 60-600mm

Mellansten 60-200mm

Grovsten 200-600mm

Block 600-2000mm

D3Häll >2000mm

2

3

2

1

Övervattensväxter

Flytbladsväxter

D2Långskottsväxter

Rosettväxter

Mossor

D1Påväxtalger

2

3

Ålnare

D2Findetritus

D1Grovdetritus

D3Fin död ved

Grov död ved

2

2

1

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dominerande arter.Oorganiskt material Vegetationstyp

Organiskt material

grumligt

(Grumligt-klart,grumligt, mycket grumligt  Färg-klart, färgat, starkt färgat)

6581888 1616835x y

13114



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

Närmiljö 0-30 m

Lövskog

Barrskog

D1Blandskog

Kalhygge

Våtmark

Åker

Äng

Hed

Kalfjäll

D2Hällmark

Blockmark

Artificiell mark
annat, beskriv3

2

(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Strandmiljö 0-5 m

D2Träd

D1Buskar

D3Gräs och halvgräs

Annan vegetation

Övrigt

Tall

Al

Olika örter

Al

Vide

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn.

Dom. Dominerande art. Subdominerande art

Beskuggning och krontäckning (0-3)
1Beskuggning 1Krontäckning

TomtmarkA

B

C

E

2

Påverkan

D

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 eller 3)

Övrigt

Sträcka på ca 50 m med start i jämnhöjd av klipphäll (slutända) med grund strand.
Sträckan avslutades vid slang (vattenuttag)

Underskrift



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

01    Stockholms länLän

Vattenområdesuppgifter

Kommun

Topografisk karta

MälarenVattendrag

Lokalkoordinater

Huvudavrinningsområde

SandvikenProvpunkt/nr

Provtagningsuppgifter
2011-10-4Provtagningsdatum

Naturvatten i Roslagen ABOrganisation

Syfte

Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5
replikat analyseras separat och rapporteras
som sammelprov med avvikelser

Metodik

ja nejVattenkemiskt prov

Lokaluppgifter

10Lokalens längd

8Lokalens bredd

Vattendragsbredd, våt yta

låg medel högVattennivå

0,5Lokalens medeldjup

1Lokalens maxdjup

Vattenhastighet (0-3)

Grumlighet

färgatFärg

Vattentemperatur

15Lufttemperatur

fotoMärkning av lokal

Bottensubstrat och vattenvegetation
(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Finsediment <0,06mm

Sand 0,06-2mm

D2Grus 2-60mm

Fingrus 2-6mm

Mellangrus 6-20mm

Grovgrus 20-60mm

D1Sten 60-600mm

Mellansten 60-200mm

Grovsten 200-600mm

Block 600-2000mm

Häll >2000mm

2

3

Övervattensväxter

Flytbladsväxter

D2Långskottsväxter

Rosettväxter

Mossor

D1Påväxtalger

1

3

Ålnate

D2Findetritus

D1Grovdetritus

Fin död ved

Grov död ved

2

2

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dominerande arter.Oorganiskt material Vegetationstyp

Organiskt material

grumligt

(Grumligt-klart,grumligt, mycket grumligt  Färg-klart, färgat, starkt färgat)

6581525 1613221x y

13121



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

Närmiljö 0-30 m

Lövskog

D1Barrskog

D2Blandskog

Kalhygge

Våtmark

Åker

Äng

Hed

Kalfjäll

Hällmark

Blockmark

Artificiell mark
annat, beskriv

3

2

(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Strandmiljö 0-5 m

D2Träd

D1Buskar

D3Gräs och halvgräs

Annan vegetation

Övrigt

Al

Al

Olika örter

Rönn, Björk, Sälg

Stranden bestod av en smal bård av LS4 tallskog tog sedan över

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn.

Dom. Dominerande art. Subdominerande art

Beskuggning och krontäckning (0-3)
1Beskuggning 1Krontäckning

A

B

C

E

Påverkan

D

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 eller 3)

Övrigt

Sträckan var flack och långgrund. Provet togs vid Rävsten och inte vid Sandviken
pga tillgängligheten. Bomnyckel hämtades vid vakten hos Lovö vattenverk.

Underskrift



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

01    Stockholms länLän

Vattenområdesuppgifter

Kommun

Topografisk karta

MälarenVattendrag

Lokalkoordinater

Huvudavrinningsområde

LundaProvpunkt/nr

Provtagningsuppgifter
2011-10-4Provtagningsdatum

Naturvatten i Roslagen ABOrganisation

Syfte

Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5
replikat analyseras separat och rapporteras
som sammelprov med avvikelser

Metodik

ja nejVattenkemiskt prov

Lokaluppgifter

10Lokalens längd

4Lokalens bredd

Vattendragsbredd, våt yta

låg medel högVattennivå

0,5Lokalens medeldjup

1Lokalens maxdjup

Vattenhastighet (0-3)

Grumlighet

färgatFärg

Vattentemperatur

Lufttemperatur

fotioMärkning av lokal

Bottensubstrat och vattenvegetation
(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

D3Finsediment <0,06mm

Sand 0,06-2mm

D2Grus 2-60mm

Fingrus 2-6mm

Mellangrus 6-20mm

Grovgrus 20-60mm

D1Sten 60-600mm

Mellansten 60-200mm

Grovsten 200-600mm

D3Block 600-2000mm

Häll >2000mm

2

2

3

2

Övervattensväxter

Flytbladsväxter

D3Långskottsväxter

Rosettväxter

D2Mossor

D1Påväxtalger

2

2

3

Vattenpest, ålnate

getragg

D2Findetritus

D1Grovdetritus

D3Fin död ved

D3Grov död ved

2

2

2

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dominerande arter.

1

Oorganiskt material Vegetationstyp

Organiskt material

mycket grumligt

(Grumligt-klart,grumligt, mycket grumligt  Färg-klart, färgat, starkt färgat)

6578991 1614253x y

13128



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

Närmiljö 0-30 m

Lövskog

Barrskog

D2Blandskog

Kalhygge

Våtmark

Åker

Äng

Hed

Kalfjäll

Hällmark

D1Blockmark

Artificiell mark
annat, beskriv

(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Strandmiljö 0-5 m

D1Träd

D3Buskar

D2Gräs och halvgräs

Annan vegetation

Övrigt

al

al

Örter av olika slag

gran, ask

ask, lönn

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn.

Dom. Dominerande art. Subdominerande art

Beskuggning och krontäckning (0-3)
1Beskuggning 1Krontäckning

A

B

C

E

Påverkan

D

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 eller 3)

Övrigt

Underskrift



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

01    Stockholms länLän

Vattenområdesuppgifter

Kommun

Topografisk karta

MälarenVattendrag

Lokalkoordinater

Huvudavrinningsområde

AlvikenProvpunkt/nr

Provtagningsuppgifter
2011-10-4Provtagningsdatum

Naturvatten i Roslagen ABOrganisation

Syfte

Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5
replikat analyseras separat och rapporteras
som sammelprov med avvikelser

Metodik

ja nejVattenkemiskt prov

Lokaluppgifter

10Lokalens längd

6Lokalens bredd

Vattendragsbredd, våt yta

låg medel högVattennivå

0,5Lokalens medeldjup

1Lokalens maxdjup

Vattenhastighet (0-3)

Grumlighet

färgatFärg

Vattentemperatur

15Lufttemperatur

fotoMärkning av lokal

Bottensubstrat och vattenvegetation
(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Finsediment <0,06mm

D3Sand 0,06-2mm

D1Grus 2-60mm

Fingrus 2-6mm

Mellangrus 6-20mm

Grovgrus 20-60mm

D2Sten 60-600mm

Mellansten 60-200mm

Grovsten 200-600mm

Block 600-2000mm

Häll >2000mm

2

3

2

D2Övervattensväxter

Flytbladsväxter

Långskottsväxter

D3Rosettväxter

Mossor

D1Påväxtalger

2

2

3

vass

braxengräs

D2Findetritus

D1Grovdetritus

D3Fin död ved

Grov död ved

2

3

1

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dominerande arter.Oorganiskt material Vegetationstyp

Organiskt material

grumligt

(Grumligt-klart,grumligt, mycket grumligt  Färg-klart, färgat, starkt färgat)

6578031 1618274x y

13135



Protokoll för lokalbeskrivning - sjöar och vattendrag
BottenfaunaUndersökningstyp

Närmiljö 0-30 m

D1Lövskog

D2Barrskog

Blandskog

Kalhygge

Våtmark

Åker

Äng

Hed

Kalfjäll

Hällmark

D3Blockmark

Artificiell mark
annat, beskriv

3

2

1

(Dominerande typ D1, D2, D3; Yttäckning (klassindelat) 0: saknas, 1 <5%, 2: 5-50%, 3: >50%)

Strandmiljö 0-5 m

D3Träd

D1Buskar

D2Gräs och halvgräs

Annan vegetation

Övrigt

asp

al

Olika örter

al

asp, vide

Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn. Dom. Yttäckn.

Dom. Dominerande art. Subdominerande art

Beskuggning och krontäckning (0-3)
1Beskuggning 1Krontäckning

Väg inom 30mA

B

C

E

3

Påverkan

D

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 eller 3)

Övrigt

Sträckan ligger längst strand med bryggor. En gles vassbård sträcker sig ca 1m
från stranden och utåt.

Underskrift



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13107Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Kärsö,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Hydrozoa - Hydroider
 / obest /obest / () 10±20
Turbellaria - Mjölkvit virvelmask
 / Dendrocoelidae /Dendrocoelum lacteum / (O. F. Müller, 1774) 10±20
Turbellaria - Virvelmask
 / [Kl:Turbellaria] /Turbellaria Gen. sp. / () 20±30
Turbellaria - Mörk virvelmask
 / Planariidae /Planaria torva / () 20±20
Turbellaria - Flerögd virvelmask
 / Planariidae /Polycelis nigra / () 10±20
Nematoda - Rundmaskar
obest / obest /obest / () 60±50
Oligochaeta - Sumpdaggmask
 / Lumbricidae /Eiseniella tetraedra / (Savigny, 1826) <5
Oligochaeta - Fåborstmaskar
 / obest /Oligochaeta Gen. sp. / () 2100±2100
Hirudinea - Hundigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella octoculata / (Linné, 1758) 20±20
Hirudinea - Svalgigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella testacea / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Liten broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia heteroclita / (Linné, 1761) 10±20
Gastropoda - Stor snytesnäcka
 / Bithyniidae /Bithynia tentaculata / (Linné, 1758) 30±30
Gastropoda - Nyzeelänsk tusensnäcka
 / Hydrobiidae /Potamopyrgus antipodarum / (J. E. Gray, 1843) 50±90
Gastropoda - Oval dammsnäcka
 / Lymnaeidae /Radix balthica / (Linné, 1758) <5
Gastropoda - Båtsnäcka
 / Neritidae /Theodoxus fluviatilis  / (Linné, 1758) 10±20
Gastropoda - Ljus skivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus albus / (O. F. Müller, 1774) <5
Gastropoda - Linsskivsnäcka
 / Planorbidae /Hippeutis complanatus / (Linné, 1758) 30±60
Gastropoda - Stor kamgälsnäcka
 / Valvatidae /Valvata piscinalis / (O. F. Müller, 1774) <5
Gastropoda - Trubbig sumpsnäcka
 / Viviparidae /Viviparus viviparus / (Linné, 1758) <5
Bivalvia - Vandrarmussla
 / Dreissenidae /Dreissena polymorpha / (Pallas, 1771) 10±10
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Pisidium sp. / () 290±330

RAPPORT
Bottenfauna

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (1)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13107Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Kärsö,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Pisidium sp. / () 290±330
Arachnida - Vattenkvalster
Acarina / obest /obest / () 210±150
Crustacea - Musselkräftor
Ostracoda / obest /Ostracoda Gen. sp. / () 10±10
Crustacea - Sötvattengråsugga
Isopoda / Asellidae /Asellus aquaticus  / (Linné, 1758) 480±680
Crustacea - Vanlig sötvattensmärla
Amphipoda / Gammaridae /Gammarus pulex / (Linné, 1758) 10±20
Crustacea - Kräftdjur
 / Mysidae /Mysis relicta / () 50±40
Insecta - Metalltrollslända
Odonata / Corduliidae /Somatochlora metallica / (vanderLinden,1825) <5
Insecta - Ljus sporrslända
Ephemeroptera / Baetidae /Centroptilum luteolum / () 640±430
Insecta - Slamslända
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis horaria / (Linné, 1758) 40±90
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis luctuosa / (Burmeister, 1839) 5900±5300
Insecta - Sanddagsländor
Ephemeroptera / Ephemeridae /Ephemera vulgata / (Linné, 1758) 10±20
Insecta - Forsdagslända
Ephemeroptera / Heptageniidae /Kageronia fuscogrisea / (Retzius, 1783) 90±70
Insecta - Stor vasslända
Ephemeroptera / Leptophlebiidae /Leptophlebia marginata / (Linné, 1767) 20±20
Insecta - Trattnattsländor
Trichoptera / Ecnomidae /Ecnomus tenellus / (Rambur, 1842) 40±60
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Agraylea sp. / () <5
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Hydroptila sp. / () 280±160
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Oxyethira sp. / () 10±10
Insecta - Kantrörsnattsländor
Trichoptera / Lepidostomatidae /Lepidostoma hirtum  / (Fabricius, 1775) 470±930
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Athripsodes cinereus / (Curtis, 1834) 160±190
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Ceraclea annulicornis / (Stephens, 1836) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Leptoceridae Gen. sp. / () 230±410

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (2)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13107Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Kärsö,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Leptoceridae Gen. sp. / () 230±410
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides azurea / (Linné, 1761) 20±50
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis notata / (Rambur, 1842) 60±80
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis testacea / (Curtis, 1834) 20±20
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Setodes argentipunctellus / (McLachlan, 1877 ) 570±1030
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilidae Gen. sp. / () <5
Insecta - Fångstnätnattslända
Trichoptera / Polycentropodidae /Cyrnus trimaculatus / (Curtis, 1834) 30±40
Insecta - Fångstnätnattsländor
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropodidae Gen. sp. / () 20±30
Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus flavomaculatus  / (Pictet, 1834) <5
Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus irroratus / (Curtis, 1835) <5
Insecta - Tunnelnattslända
Trichoptera / Psychomyiidae /Tinodes waeneri / (Linné, 1758) 10±20
Insecta - Fjäril
Lepidoptera / Pyralidae /Pyralidae Gen. sp. / () <5
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius sp. / () 1100±1100
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius troglodytes / (Gyllenhal,1827) 60±130
Insecta - Brun virvelbagge
Coleoptera / Gyrinidae /Orectochilus villosus / (Müller, 1776) <5
Insecta - Vattentrampare
Coleoptera / Haliplidae /Haliplidae Gen. sp. / () 10±20
Insecta - Vattentrampare
Coleoptera / Haliplidae /Haliplus sp. / () 20±40
Insecta - Svidknott
Diptera / Ceratopogonidae  /Ceratopogonidae Gen. sp. / () 80±90
Insecta - Fjädermyggor
Diptera / Chironomidae /Chironomidae Gen. sp. / () 80±80

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (3)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13107Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Kärsö,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

13000Abundans (ind./m2) 7000Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

59Antal taxa 4
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (4)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13114Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Talavid,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Turbellaria - Mjölkvit virvelmask
 / Dendrocoelidae /Dendrocoelum lacteum / (O. F. Müller, 1774) <5

Turbellaria - Virvelmask
 / [Kl:Turbellaria] /Turbellaria Gen. sp. / () 10±10

Turbellaria - Mörk virvelmask
 / Planariidae /Planaria torva / () <5

Nematoda - Rundmaskar
obest / obest /obest / () 40±50

Oligochaeta - Fåborstmaskar
 / obest /Oligochaeta Gen. sp. / () 2000±1500

Hirudinea - Hundigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella octoculata / (Linné, 1758) <5

Hirudinea - Tvåögd broskigel
 / Haementerinae /Helobdella stagnalis / (Linné, 1761) <5

Gastropoda - Stor snytesnäcka
 / Bithyniidae /Bithynia tentaculata / (Linné, 1758) <5

Gastropoda - Nyzeelänsk tusensnäcka
 / Hydrobiidae /Potamopyrgus antipodarum / (J. E. Gray, 1843) 20±50

Gastropoda - Oval dammsnäcka
 / Lymnaeidae /Radix balthica / (Linné, 1758) <5

Gastropoda - Båtsnäcka
 / Neritidae /Theodoxus fluviatilis  / (Linné, 1758) <5

Gastropoda - Ljus skivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus albus / (O. F. Müller, 1774) 10±10

Bivalvia - Vandrarmussla
 / Dreissenidae /Dreissena polymorpha / (Pallas, 1771) <5

Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Pisidium sp. / () 50±90

Arachnida - Vattenkvalster
Acarina / obest /obest / () 180±160

Crustacea - Sötvattengråsugga
Isopoda / Asellidae /Asellus aquaticus  / (Linné, 1758) 20±20

Crustacea - Taggmärla
Amphipoda / Gammaridae /Pallasiola quadrispinosa / (Sars, 1867) <5

Crustacea - Kräftdjur
 / Mysidae /Mysis relicta / () 160±160

Insecta - Röd flickslända
Odonata / Coenagrionidae /Pyrrhosoma nymphula / (Sulzer, 1776) <5

Insecta - Ljus sporrslända
Ephemeroptera / Baetidae /Centroptilum luteolum / () 20±10

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (1)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13114Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Talavid,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Ljus sporrslända
Ephemeroptera / Baetidae /Centroptilum luteolum / () 20±10
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis luctuosa / (Burmeister, 1839) 1100±600
Insecta - Sanddagsländor
Ephemeroptera / Ephemeridae /Ephemera vulgata / (Linné, 1758) <5
Insecta - Forsdagslända
Ephemeroptera / Heptageniidae /Kageronia fuscogrisea / (Retzius, 1783) 100±60
Insecta - Stor vasslända
Ephemeroptera / Leptophlebiidae /Leptophlebia marginata / (Linné, 1767) <5
Insecta - Trattnattsländor
Trichoptera / Ecnomidae /Ecnomus tenellus / (Rambur, 1842) <5
Insecta - Nattslända
Trichoptera / Goeridae /Goera pilosa / ((Fabricius, 1775)) <5
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Hydroptila sp. / () 110±150
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Orthotrichia sp. / () <5
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Oxyethira sp. / () 10±10
Insecta - Kantrörsnattsländor
Trichoptera / Lepidostomatidae /Lepidostoma hirtum  / (Fabricius, 1775) 20±20
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Athripsodes cinereus / (Curtis, 1834) 10±10
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides azurea / (Linné, 1761) 20±20
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis testacea / (Curtis, 1834) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Setodes argentipunctellus / (McLachlan, 1877 ) <5
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilidae Gen. sp. / () 10±10
Insecta - Nattsländor
Trichoptera / obest /Trichoptera Gen. sp. / () 10±20
Insecta - Fångstnätnattslända
Trichoptera / Polycentropodidae /Cyrnus trimaculatus / (Curtis, 1834) 10±10
Insecta - Fångstnätnattslända
Trichoptera / Polycentropodidae /Holocentropus dubius / (Rambur, 1842) <5
Insecta - Fångstnätnattsländor
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropodidae Gen. sp. / () <5
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RAPPORT
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Talavid,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Fångstnätnattsländor
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropodidae Gen. sp. / () <5
Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus flavomaculatus  / (Pictet, 1834) <5
Insecta - Tunnelnattsländor
Trichoptera / Psychomyiidae /Lype phaeopa / (Stephens, 1836) <5
Insecta - Tunnelnattslända
Trichoptera / Psychomyiidae /Lype sp. / () <5
Insecta - Sävbock
Coleoptera / Chrysomelidae /Chrysomelinae Gen. sp. / () 10±20
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius sp. / () 640±600
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius tuberculatus  / (Müller, 1806) <5
Insecta - Brun virvelbagge
Coleoptera / Gyrinidae /Orectochilus villosus / (Müller, 1776) <5
Insecta - Vattentrampare
Coleoptera / Haliplidae /Haliplus sp. / () <5
Insecta - Svidknott
Diptera / Ceratopogonidae  /Ceratopogonidae Gen. sp. / () 110±120
Insecta - Fjädermyggor
Diptera / Chironomidae /Chironomidae Gen. sp. / () 90±20
Insecta - Vapenfluga
Diptera / Stratiomyidae /Stratiomyiidae Gen. sp. / () 10±10

4800Abundans (ind./m2) 2500Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

50Antal taxa 3
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±
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Uppdragsgivare Mats  Thuresson
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Sandviken,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Turbellaria - Mjölkvit virvelmask
 / Dendrocoelidae /Dendrocoelum lacteum / (O. F. Müller, 1774) <5
Turbellaria - Mörk virvelmask
 / Planariidae /Planaria torva / () 100±190
Turbellaria - Flerögd virvelmask
 / Planariidae /Polycelis nigra / () <5
Nematoda - Rundmaskar
obest / obest /obest / () 40±50
Oligochaeta - Fåborstmaskar
 / obest /Oligochaeta Gen. sp. / () 900±1100
Hirudinea - Hundigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella octoculata / (Linné, 1758) 50±60
Hirudinea - Svalgigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella testacea / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Allmän broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia complanata / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Liten broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia heteroclita / (Linné, 1761) 20±40
Hirudinea - Fyrögd broskigel
 / Glossiphoniidae /Hemiclepsis marginata / (O. F. Müller, 1774) <5
Hirudinea - Tvåögd broskigel
 / Haementerinae /Helobdella stagnalis / (Linné, 1761) 30±40
Hirudinea - Fiskigel
 / Piscicolidae /Piscicola geometra / (Linné, 1761) 20±40
Gastropoda - Snytesnäckor
 / Bithyniidae /Bithynia leachi / () <5
Gastropoda - Stor snytesnäcka
 / Bithyniidae /Bithynia tentaculata / (Linné, 1758) 20±30
Gastropoda - Snytesnäckor
 / Bithyniidae /Bithyniidae Gen. sp. / () 20±30
Gastropoda - Sjutusensnäcka
 / Hydrobiidae /Marstoniopsis scholtzi / (Schmidt, 1856) <5
Gastropoda - Oval dammsnäcka
 / Lymnaeidae /Radix balthica / (Linné, 1758) 40±40
Gastropoda - Båtsnäcka
 / Neritidae /Theodoxus fluviatilis  / (Linné, 1758) <5
Gastropoda - Allmän blåssnäcka
 / Physidae /Physa fontinalis / (Linné, 1758) 10±10
Gastropoda - Remskivsnäcka
 / Planorbidae /Bathyomphalus contortus / (Linné, 1758) 10±10
Gastropoda - Ljus skivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus albus / (O. F. Müller, 1774) 10±20

RAPPORT
Bottenfauna
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Bottenfauna
-artlista-

Gastropoda - Ljus skivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus albus / (O. F. Müller, 1774) 10±20
Gastropoda - Ribbskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus crista / (Linné, 1758) 10±10
Gastropoda - Sjöskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus riparius / (Esterlund, 1865) 20±20
Gastropoda - Trubbig sumpsnäcka
 / Viviparidae /Viviparus viviparus / (Linné, 1758) <5
Bivalvia - Vandrarmussla
 / Dreissenidae /Dreissena polymorpha / (Pallas, 1771) 30±30
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Pisidium sp. / () 200±210
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Sphaerium sp. / () <5
Arachnida - Vattenkvalster
Acarina / obest /obest / () 170±200
Crustacea - Musselkräftor
Ostracoda / obest /Ostracoda Gen. sp. / () 180±100
Crustacea - Sötvattengråsugga
Isopoda / Asellidae /Asellus aquaticus  / (Linné, 1758) 610±500
Crustacea - Vanlig sötvattensmärla
Amphipoda / Gammaridae /Gammarus pulex / (Linné, 1758) <5
Crustacea - Taggmärla
Amphipoda / Gammaridae /Pallasiola quadrispinosa / (Sars, 1867) <5
Crustacea - Kräftdjur
 / Mysidae /Mysis relicta / () 1000±2000
Insecta - Jungfrusländor/flicksländor
Odonata / obest /Zygoptera Gen. sp. / () <5
Insecta - Ljus sporrslända
Ephemeroptera / Baetidae /Centroptilum luteolum / () 30±50
Insecta - Slamslända
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis horaria / (Linné, 1758) 140±110
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis luctuosa / (Burmeister, 1839) 3300±2600
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis robusta / (Eaton, 1884) 10±20
Insecta - Sanddagsländor
Ephemeroptera / Ephemeridae /Ephemera vulgata / (Linné, 1758) <5
Insecta - Trattnattsländor
Trichoptera / Ecnomidae /Ecnomus tenellus / (Rambur, 1842) 20±40
Insecta - Nattslända
Trichoptera / Goeridae /Goera pilosa / ((Fabricius, 1775)) <5
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Sandviken,
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ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Nattslända
Trichoptera / Goeridae /Goera pilosa / ((Fabricius, 1775)) <5
Insecta - Ryssjenattsländor
Trichoptera / Hydropsychidae /Hydropsyche contubernalis ssp. / (McLachlan, 1865) 10±20
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Hydroptila sp. / () 180±220
Insecta - Kantrörsnattsländor
Trichoptera / Lepidostomatidae /Lepidostoma hirtum  / (Fabricius, 1775) 700±980
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Athripsodes cinereus / (Curtis, 1834) 190±130
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Ceraclea annulicornis / (Stephens, 1836) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides azurea / (Linné, 1761) 10±20
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis sp. / () 50±80
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Setodes argentipunctellus / (McLachlan, 1877 ) 980±790
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilidae Gen. sp. / () <5
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilus sp. / () 10±20
Insecta - Fångstnätnattslända
Trichoptera / Polycentropodidae /Cyrnus trimaculatus / (Curtis, 1834) 60±90
Insecta - Trattsilsnätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Plectrocnemia conspersa  / (Curtis, 1834) 10±20
Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus flavomaculatus  / (Pictet, 1834) 10±20
Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus sp. / () 20±40
Insecta - Tunnelnattslända
Trichoptera / Psychomyiidae /Tinodes waeneri / (Linné, 1758) 20±50
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Normandia nitens / ((Müller, 1817)) <5
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius sp. / () 760±610
Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius tuberculatus  / (Müller, 1806) <5
Insecta - Vattentrampare
Coleoptera / Haliplidae /Haliplus sp. / () 10±20
Insecta - Svidknott
Diptera / Ceratopogonidae  /Ceratopogonidae Gen. sp. / () 140±260
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REPORT issued by Accredited Laboratory

Sandviken,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Svidknott
Diptera / Ceratopogonidae  /Ceratopogonidae Gen. sp. / () 140±260

Insecta - Fjädermyggor
Diptera / Chironomidae /Chironomidae Gen. sp. / () 120±130

Insecta - Kärrfluga
Diptera / Muscidae /Limnophora sp. / () <5

10000Abundans (ind./m2) 5000Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

63Antal taxa 4
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±
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Lunda,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Hydrozoa - Hydroider
 / obest /obest / () 20±40
Turbellaria - Mjölkvit virvelmask
 / Dendrocoelidae /Dendrocoelum lacteum / (O. F. Müller, 1774) <5
Turbellaria - Mörk virvelmask
 / Planariidae /Planaria torva / () 50±50
Turbellaria - Flerögd virvelmask
 / Planariidae /Polycelis nigra / () 30±40
Nematoda - Rundmaskar
obest / obest /obest / () 90±130
Oligochaeta - Fåborstmaskar
 / obest /Oligochaeta Gen. sp. / () 2600±2600
Hirudinea - Svalgigel
 / Erpobdellidae /Dina lineata / (O. F. Müller, 1774) <5
Hirudinea - Hundigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella octoculata / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Allmän broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia complanata / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Liten broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia heteroclita / (Linné, 1761) 10±10
Hirudinea - Tvåögd broskigel
 / Haementerinae /Helobdella stagnalis / (Linné, 1761) <5
Hirudinea - Fiskigel
 / Piscicolidae /Piscicola geometra / (Linné, 1761) 10±10
Gastropoda - Stor snytesnäcka
 / Bithyniidae /Bithynia tentaculata / (Linné, 1758) 50±100
Gastropoda - Sjutusensnäcka
 / Hydrobiidae /Marstoniopsis scholtzi / (Schmidt, 1856) <5
Gastropoda - Nyzeelänsk tusensnäcka
 / Hydrobiidae /Potamopyrgus antipodarum / (J. E. Gray, 1843) 10±10
Gastropoda - Båtsnäcka
 / Neritidae /Theodoxus fluviatilis  / (Linné, 1758) 10±20
Gastropoda - Allmän blåssnäcka
 / Physidae /Physa fontinalis / (Linné, 1758) 10±10
Gastropoda - Ljus skivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus albus / (O. F. Müller, 1774) 60±80
Gastropoda - Ribbskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus crista / (Linné, 1758) 80±120
Gastropoda - Sjöskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus riparius / (Esterlund, 1865) 10±30
Gastropoda - Linsskivsnäcka
 / Planorbidae /Hippeutis complanatus / (Linné, 1758) 10±10

RAPPORT
Bottenfauna
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Lunda,
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ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Gastropoda - Linsskivsnäcka
 / Planorbidae /Hippeutis complanatus / (Linné, 1758) 10±10
Gastropoda - Stor kamgälsnäcka
 / Valvatidae /Valvata piscinalis / (O. F. Müller, 1774) <5
Gastropoda - Trubbig sumpsnäcka
 / Viviparidae /Viviparus viviparus / (Linné, 1758) <5
Bivalvia - Vandrarmussla
 / Dreissenidae /Dreissena polymorpha / (Pallas, 1771) <5
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Pisidium sp. / () 390±720
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Sphaerium sp. / () <5
Arachnida - Vattenkvalster
Acarina / obest /obest / () 130±120
Crustacea - Musselkräftor
Ostracoda / obest /Ostracoda Gen. sp. / () 90±90
Crustacea - Sötvattengråsugga
Isopoda / Asellidae /Asellus aquaticus  / (Linné, 1758) 320±210
Crustacea - Vanlig sötvattensmärla
Amphipoda / Gammaridae /Gammarus pulex / (Linné, 1758) 10±10
Crustacea - Taggmärla
Amphipoda / Gammaridae /Pallasiola quadrispinosa / (Sars, 1867) <5
Crustacea - Kräftdjur
 / Mysidae /Mysis relicta / () 130±130
Insecta - Blågrön flickslända
Odonata / Coenagrionidae /Ischnura elegans / (van der Linden, 1823) <5
Insecta - Ljus sporrslända
Ephemeroptera / Baetidae /Centroptilum luteolum / () 490±800
Insecta - Ådagsländor
Ephemeroptera / Baetidae /Cloeon sp. / () <5
Insecta - Slamslända
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis horaria / (Linné, 1758) 440±870
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis luctuosa / (Burmeister, 1839) 4600±5200
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis robusta / (Eaton, 1884) 10±20
Insecta - Sanddagsländor
Ephemeroptera / Ephemeridae /Ephemera vulgata / (Linné, 1758) 110±170
Insecta - Forsdagslända
Ephemeroptera / Heptageniidae /Kageronia fuscogrisea / (Retzius, 1783) 80±90
Insecta - Trattnattsländor
Trichoptera / Ecnomidae /Ecnomus tenellus / (Rambur, 1842) 30±50
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Lunda,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Trattnattsländor
Trichoptera / Ecnomidae /Ecnomus tenellus / (Rambur, 1842) 30±50
Insecta - Nattslända
Trichoptera / Goeridae /Goera pilosa / ((Fabricius, 1775)) <5
Insecta - Ryssjenattsländor
Trichoptera / Hydropsychidae /Hydropsyche contubernalis ssp. / (McLachlan, 1865) 30±30
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Hydroptila sp. / () 330±240
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Oxyethira sp. / () 10±20
Insecta - Kantrörsnattsländor
Trichoptera / Lepidostomatidae /Lepidostoma hirtum  / (Fabricius, 1775) 480±900
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Athripsodes cinereus / (Curtis, 1834) 130±130
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Ceraclea annulicornis / (Stephens, 1836) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides azurea / (Linné, 1761) 50±50
Insecta - Bandad långhornad nattslända
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides longicornis / (Linné, 1758) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis notata / (Rambur, 1842) 40±40
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis testacea / (Curtis, 1834) 20±20
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Setodes argentipunctellus / (McLachlan, 1877 ) 420±600
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilidae Gen. sp. / () 20±20
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilus sp. / () 30±50
Insecta - Sköldrörbyggare
Trichoptera / Molannidae /Molanna angustata  / (Curtis, 1834) 10±10
Insecta - Nattsländor
Trichoptera / obest /Trichoptera Gen. sp. / () 20±30
Insecta - Broknattsländor
Trichoptera / Phryganeidae /Phryganea bipunctata / (Retzius, 1783) <5
Insecta - Fångstnätnattslända
Trichoptera / Polycentropodidae /Cyrnus trimaculatus / (Curtis, 1834) 70±90
Insecta - Fångstnätnattslända
Trichoptera / Polycentropodidae /Holocentropus dubius / (Rambur, 1842) <5
Insecta - Trattsilsnätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Plectrocnemia conspersa  / (Curtis, 1834) <5

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (3)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13128Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Lunda,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Trattsilsnätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Plectrocnemia conspersa  / (Curtis, 1834) <5

Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus flavomaculatus  / (Pictet, 1834) 60±100

Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus irroratus / (Curtis, 1835) <5

Insecta - Tunnelnattsländor
Trichoptera / Psychomyiidae /Lype phaeopa / (Stephens, 1836) <5

Insecta - Tunnelnattslända
Trichoptera / Psychomyiidae /Lype sp. / () <5

Insecta - Tunnelnattslända
Trichoptera / Psychomyiidae /Tinodes waeneri / (Linné, 1758) 30±50

Insecta - Snövitt vattenmott
Lepidoptera / Pyralidae /Acentria ephemerella / (Denis & Schiffermüller, 1775) <5

Insecta - Fjäril
Lepidoptera / Pyralidae /Pyralidae Gen. sp. / () 10±20

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Dytiscidae /Deronectes sp. / () <5

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Normandia nitens / ((Müller, 1817)) 220±270

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius sp. / () 860±690

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius tuberculatus  / (Müller, 1806) 10±20

Insecta - Brun virvelbagge
Coleoptera / Gyrinidae /Orectochilus villosus / (Müller, 1776) 10±0

Insecta - Vattentrampare
Coleoptera / Haliplidae /Haliplus sp. / () 20±40

Insecta - Tvåvingar
Diptera /  /Diptera Gen. sp. / () <5

Insecta - Svidknott
Diptera / Ceratopogonidae  /Ceratopogonidae Gen. sp. / () 50±40

Insecta - Fjädermyggor
Diptera / Chironomidae /Chironomidae Gen. sp. / () 340±390

Insecta - Kärrfluga
Diptera / Muscidae /Limnophora sp. / () <5

13000Abundans (ind./m2) 7000Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

78Antal taxa 5
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (4)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13135Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Alviken,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Hydrozoa - Hydroider
 / obest /obest / () 20±40
Turbellaria - Mjölkvit virvelmask
 / Dendrocoelidae /Dendrocoelum lacteum / (O. F. Müller, 1774) 10±20
Turbellaria - Virvelmask
 / [Kl:Turbellaria] /Turbellaria Gen. sp. / () 10±20
Turbellaria - Mörk virvelmask
 / Planariidae /Planaria torva / () 40±40
Turbellaria - Flerögd virvelmask
 / Planariidae /Polycelis nigra / () 30±40
Nematoda - Rundmaskar
obest / obest /obest / () 70±90
Oligochaeta - Fåborstmaskar
 / obest /Oligochaeta Gen. sp. / () 1700±2000
Hirudinea - Hundigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella octoculata / (Linné, 1758) 20±20
Hirudinea - Svalgigel
 / Erpobdellidae /Erpobdella testacea / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Allmän broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia complanata / (Linné, 1758) <5
Hirudinea - Liten broskigel
 / Glossiphoniidae /Glossiphonia heteroclita / (Linné, 1761) 30±20
Hirudinea - Tvåögd broskigel
 / Haementerinae /Helobdella stagnalis / (Linné, 1761) 10±10
Hirudinea - Fiskigel
 / Piscicolidae /Piscicola geometra / (Linné, 1761) <5
Gastropoda - Platt hattsnäcka
 / Acroloxidae /Acroloxus lacustris / (Linné, 1758) 10±20
Gastropoda - Stor snytesnäcka
 / Bithyniidae /Bithynia tentaculata / (Linné, 1758) 60±90
Gastropoda - Sjutusensnäcka
 / Hydrobiidae /Marstoniopsis scholtzi / (Schmidt, 1856) 150±220
Gastropoda - Nyzeelänsk tusensnäcka
 / Hydrobiidae /Potamopyrgus antipodarum / (J. E. Gray, 1843) 10±20
Gastropoda - Båtsnäcka
 / Neritidae /Theodoxus fluviatilis  / (Linné, 1758) 10±10
Gastropoda - Allmän blåssnäcka
 / Physidae /Physa fontinalis / (Linné, 1758) 20±20
Gastropoda - Ljus skivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus albus / (O. F. Müller, 1774) 150±290
Gastropoda - Ribbskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus crista / (Linné, 1758) 60±80

RAPPORT
Bottenfauna

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (1)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13135Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Alviken,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Gastropoda - Ribbskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus crista / (Linné, 1758) 60±80
Gastropoda - Sjöskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus riparius / (Esterlund, 1865) 40±50
Gastropoda - Linsskivsnäcka
 / Planorbidae /Hippeutis complanatus / (Linné, 1758) 30±40
Gastropoda - Trubbig sumpsnäcka
 / Viviparidae /Viviparus viviparus / (Linné, 1758) <5
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Pisidium sp. / () 90±80
Bivalvia - Klotmusslor
 / Sphaeriidae /Sphaerium sp. / () 10±20
Bivalvia - Stor dammussla
 / Unionidae /Anodonta cygnea / (Linné, 1758) <5
Arachnida - Vattenkvalster
Acarina / obest /obest / () 120±80
Crustacea - Musselkräftor
Ostracoda / obest /Ostracoda Gen. sp. / () 70±130
Crustacea - Sötvattengråsugga
Isopoda / Asellidae /Asellus aquaticus  / (Linné, 1758) 270±160
Crustacea - Vanlig sötvattensmärla
Amphipoda / Gammaridae /Gammarus pulex / (Linné, 1758) 10±10
Crustacea - Taggmärla
Amphipoda / Gammaridae /Pallasiola quadrispinosa / (Sars, 1867) <5
Crustacea - Kräftdjur
 / Mysidae /Mysis relicta / () 70±60
Insecta - Sandflodtrollslända
Odonata /  /Anisoptera Gen. sp. / () <5
Insecta - Äkta flicksländor
Odonata / Coenagrionidae /Coenagrionidae Gen. sp. / () <5
Insecta - Metalltrollslända
Odonata / Corduliidae /Somatochlora metallica / (vanderLinden,1825) 10±10
Insecta - Jungfrusländor/flicksländor
Odonata / obest /Zygoptera Gen. sp. / () 20±30
Insecta - Ljus sporrslända
Ephemeroptera / Baetidae /Centroptilum luteolum / () 130±240
Insecta - Slamslända
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis horaria / (Linné, 1758) 260±490
Insecta - Slamdagsländor
Ephemeroptera / Caenidae /Caenis luctuosa / (Burmeister, 1839) 470±530
Insecta - Sanddagsländor
Ephemeroptera / Ephemeridae /Ephemera vulgata / (Linné, 1758) <5

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (2)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13135Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Alviken,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Sanddagsländor
Ephemeroptera / Ephemeridae /Ephemera vulgata / (Linné, 1758) <5
Insecta - Forsdagslända
Ephemeroptera / Heptageniidae /Kageronia fuscogrisea / (Retzius, 1783) 20±20
Insecta - Trattnattsländor
Trichoptera / Ecnomidae /Ecnomus tenellus / (Rambur, 1842) 50±80
Insecta - Ryssjenattsländor
Trichoptera / Hydropsychidae /Hydropsyche contubernalis ssp. / (McLachlan, 1865) <5
Insecta - Ryssjenattsländor
Trichoptera / Hydropsychidae /Hydropsyche sp. / () <5
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Hydroptila sp. / () 50±60
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Orthotrichia sp. / () 30±30
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Oxyethira sp. / () 10±10
Insecta - Kantrörsnattsländor
Trichoptera / Lepidostomatidae /Lepidostoma hirtum  / (Fabricius, 1775) 270±250
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Athripsodes cinereus / (Curtis, 1834) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Athripsodes sp. / () 10±30
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Leptoceridae Gen. sp. / () <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides azurea / (Linné, 1761) 90±120
Insecta - Bandad långhornad nattslända
Trichoptera / Leptoceridae /Mystacides longicornis / (Linné, 1758) 10±30
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis notata / (Rambur, 1842) <5
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Oecetis testacea / (Curtis, 1834) 20±40
Insecta - Långhornsnattsländor
Trichoptera / Leptoceridae /Setodes argentipunctellus / (McLachlan, 1877 ) 70±100
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Glyphotaelius pellucidus  / (Retzins, 1783) <5
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilidae Gen. sp. / () 10±20
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilus sp. / () 10±10
Insecta - Sköldrörbyggare
Trichoptera / Molannidae /Molanna angustata  / (Curtis, 1834) <5

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (3)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22 Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13135Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Alviken,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

Bottenfauna
-artlista-

Insecta - Sköldrörbyggare
Trichoptera / Molannidae /Molanna angustata  / (Curtis, 1834) <5

Insecta - Fångstnätnattsländor
Trichoptera / Polycentropodidae /Plectrocnemia sp. / () 10±10

Insecta - Fångstnätnattsländor
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropodidae Gen. sp. / () 10±20

Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus irroratus / (Curtis, 1835) <5

Insecta - Svalbonätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Polycentropus sp. / () <5

Insecta - Tunnelnattsländor
Trichoptera / Psychomyiidae /Lype phaeopa / (Stephens, 1836) 20±50

Insecta - Tunnelnattsländor
Trichoptera / Psychomyiidae /Lype reducta  / (Hagen, 1868) <5

Insecta - Tunnelnattslända
Trichoptera / Psychomyiidae /Tinodes waeneri / (Linné, 1758) 50±60

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Dryopidae /Dryops sp. / () 20±30

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius sp. / () 610±660

Insecta - Skalbaggar
Coleoptera / Elmidae /Oulimnius tuberculatus  / (Müller, 1806) 10±20

Insecta - Virvelbagge
Coleoptera / Gyrinidae /Gyrinius sp. / () 20±40

Insecta - Brun virvelbagge
Coleoptera / Gyrinidae /Orectochilus villosus / (Müller, 1776) <5

Insecta - Vattentrampare
Coleoptera / Haliplidae /Haliplus sp. / () 30±40

Insecta - Svidknott
Diptera / Ceratopogonidae  /Ceratopogonidae Gen. sp. / () 60±80

Insecta - Fjädermyggor
Diptera / Chironomidae /Chironomidae Gen. sp. / () 410±580

Insecta - Vapenfluga
Diptera / Stratiomyidae /Stratiomyiidae Gen. sp. / () 10±10

5900Abundans (ind./m2) 3100Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

77Antal taxa 5
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (4)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13108Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Bottenfauna
-artlista-

Kärsö sökprov,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

RAPPORT
Bottenfauna

Gastropoda - Sjutusensnäcka
 / Hydrobiidae /Marstoniopsis scholtzi / (Schmidt, 1856)
Gastropoda - Sjöskivsnäcka
 / Planorbidae /Gyraulus riparius / (Esterlund, 1865)
Insecta - Ådagsländor
Ephemeroptera / Baetidae /Cloeon sp. / ()
Insecta - Smånattsländor
Trichoptera / Hydroptilidae /Orthotrichia sp. / ()
Insecta - Ryssjespinnare
Trichoptera / Polycentropodidae /Neureclipsis bimaculata / (Linné, 1758)

Abundans (ind./m2)Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

Antal taxa <1
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (1)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13115Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Bottenfauna
-artlista-

Talavid sökprov,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

RAPPORT
Bottenfauna

Hirudinea - Fiskigel
 / Piscicolidae /Piscicola geometra / (Linné, 1761)
Insecta - Husmasknattsländor
Trichoptera / Limnephilidae /Limnephilus sp. / ()

Abundans (ind./m2)Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

Antal taxa <1
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (2)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13122Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Bottenfauna
-artlista-

Sundviken sökprov,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

RAPPORT
Bottenfauna

Gastropoda - Flat kamgälsnäcka
 / Valvatidae /Valvata cristata / (O. F. Müller, 1774)

Abundans (ind./m2)Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

Antal taxa <1
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (3)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13129Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

PLATS FÖR
ACKREDITERINGS

MÄRKE

RAPPORT
Utfärdat av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by Accredited Laboratory

Bottenfauna
-artlista-

Lunda sökprov,

Klass-Svenskt namn
ordning / familj / släkte-art / auktor

RAPPORT
Bottenfauna

Gastropoda - Stor dammsnäcka
 / Lymnaeidae /Lymnaea stagnalis / (Linné, 1758)
Gastropoda - Oval dammsnäcka
 / Lymnaeidae /Radix balthica / (Linné, 1758)

Abundans (ind./m2)Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

Antal taxa <1
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (4)



927Följesedel

Projekt

2011-10-4Provtagningsdatum
2011-10-4Ankomstdatum

Provsvar
Rapporterad

Uppdragsgivare Mats  Thuresson
Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för
miljöanalys
104 22Stockholm

Limniska inventeringar 2011 deluppdrag 1
13136Provnummer

MälarenVattendrag
Provpunkt

Abundans
(ind./m2)
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RAPPORT
Bottenfauna

Insecta - Nattslända
Trichoptera / Goeridae /Goera pilosa / ((Fabricius, 1775))
Insecta - Trattsilsnätbyggare
Trichoptera / Polycentropodidae /Plectrocnemia conspersa  / (Curtis, 1834)

Abundans (ind./m2)Handhåv i sjöars litoral, SS-EN 27 828. 5 replikat analyseras separat och
rapporteras som sammelprov med avvikelser

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte Naturvatten i Roslagen AB i förväg skriftligen godkänt annat.

Antal taxa <1
Den angivna osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med en
täckningsfaktor k=2

±
±

Postadress Telefon Fax Signatur
Norr Malma 4201 0176/229065 0176/229077
761 73 Norrtälje
Org. nr. 556612-6875 sida (5)



Mälaren, Kärsö,, provnr 13107
provtagningsdatum

2011-10-4 tom 2011-10-4

Foto från sjön

Sjöar litoral-Illies ekoregion 14 Centralslätten, ekoregion 4, 5, 6 och 7

Provtagningsplats

block

block

träd

träd

5 (0,2 m)

2 (0,4 m)

1 (0,6 m)

4 (0,8 m)3 (1,0 m)

Rödlistade arter eller annan information

Ekologisk status / stödbedömning

Totalt antal taxa

Abundans (ind/m2)

59

ASPT

13000

5,6 Hög, ≥0,95
Värde

0,95
MILA-index 97,4 Nära neutralt - Hög, ≥0,851,26

Ekologisk kvalitetskvot

34,8

3,13

24

Medelantal taxa

Shannon-index

EPT-index

mycket högt antal taxa (>35)
mycket högt antal taxa (>18)
mycket hög täthet (>1000)

Klass 1. Mycket högt index (>3,00)

Klass 1. Mycket högt index (>17)

De fem möjliga ekologiska statusklasserna enligt
ramdirektivet för vatten. Gränsen mellan god och måttlig
är viktig då alla vattenförekomster som befinner sig under
den gränsen kräver åtgärder.

Hög God Måttlig Otillfredst. Dålig

Ekologisk status  bedöms utifrån: ASPT, ett index där olika familjer av
bottenfaunaorganismer får poäng efter deras känslighet mot
miljöpåverkan.  MILA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag,
innehållande sex parametrar/index (Naturvårdsverket 2007).

Shannon-index är ett mått på månggformighet (Naturvårdsverket
1999).

Taxa, medelantal taxa, abundans och EPT  Klassgränser framtagna
från ett stort datamaterial (Medins Biologi AB 2009).



Mälaren, Talavid,, provnr 13114
provtagningsdatum

2011-10-4 tom 2011-10-4

Foto från sjön

Sjöar litoral-Illies ekoregion 14 Centralslätten, ekoregion 4, 5, 6 och 7

Provtagningsplats

1

2

3

4 5

träd

berghäll

boj

slang

hus

brygga

Rödlistade arter eller annan information

Ekologisk status / stödbedömning

Totalt antal taxa

Abundans (ind/m2)

50

ASPT

4800

5,7 Hög, ≥0,95
Värde

0,98
MILA-index 86,2 Nära neutralt - Hög, ≥0,851,11

Ekologisk kvalitetskvot

27,4

2,77

23

Medelantal taxa

Shannon-index

EPT-index

mycket högt antal taxa (>35)
mycket högt antal taxa (>18)
mycket hög täthet (>1000)

Klass 2. Högt index (2,33-3,00)

Klass 1. Mycket högt index (>17)

De fem möjliga ekologiska statusklasserna enligt
ramdirektivet för vatten. Gränsen mellan god och måttlig
är viktig då alla vattenförekomster som befinner sig under
den gränsen kräver åtgärder.

Hög God Måttlig Otillfredst. Dålig

Ekologisk status  bedöms utifrån: ASPT, ett index där olika familjer av
bottenfaunaorganismer får poäng efter deras känslighet mot
miljöpåverkan.  MILA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag,
innehållande sex parametrar/index (Naturvårdsverket 2007).

Shannon-index är ett mått på månggformighet (Naturvårdsverket
1999).

Taxa, medelantal taxa, abundans och EPT  Klassgränser framtagna
från ett stort datamaterial (Medins Biologi AB 2009).



Mälaren, Sandviken,, provnr 13121
provtagningsdatum

2011-10-4 tom 2011-10-4

Foto från sjön

Sjöar litoral-Illies ekoregion 14 Centralslätten, ekoregion 4, 5, 6 och 7

Provtagningsplats

1 (0,2 m)

2 (1,0 m)

3 (0,8 m)

4 (0,4 m)

5 (0,6 m)

busk och träd (al)

träd (tall)

Rödlistade arter eller annan information

Ekologisk status / stödbedömning

Totalt antal taxa

Abundans (ind/m2)

63

ASPT

10000

5,3 God, <0,95-≥0,70
Värde

0,90
MILA-index 93,0 Nära neutralt - Hög, ≥0,851,20

Ekologisk kvalitetskvot

32,2

3,62

22

Medelantal taxa

Shannon-index

EPT-index

mycket högt antal taxa (>35)
mycket högt antal taxa (>18)
mycket hög täthet (>1000)

Klass 1. Mycket högt index (>3,00)

Klass 1. Mycket högt index (>17)

De fem möjliga ekologiska statusklasserna enligt
ramdirektivet för vatten. Gränsen mellan god och måttlig
är viktig då alla vattenförekomster som befinner sig under
den gränsen kräver åtgärder.

Hög God Måttlig Otillfredst. Dålig

Ekologisk status  bedöms utifrån: ASPT, ett index där olika familjer av
bottenfaunaorganismer får poäng efter deras känslighet mot
miljöpåverkan.  MILA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag,
innehållande sex parametrar/index (Naturvårdsverket 2007).

Shannon-index är ett mått på månggformighet (Naturvårdsverket
1999).

Taxa, medelantal taxa, abundans och EPT  Klassgränser framtagna
från ett stort datamaterial (Medins Biologi AB 2009).



Mälaren, Lunda,, provnr 13128
provtagningsdatum

2011-10-4 tom 2011-10-4

Foto från sjön

Sjöar litoral-Illies ekoregion 14 Centralslätten, ekoregion 4, 5, 6 och 7

Provtagningsplats

block

sjunken stock

3 (0,6 m)

2 (0,8 m)

1 (1,0 m)

4 (0,4 m)
5 (0,2 m)

busk

Rödlistade arter eller annan information

Ekologisk status / stödbedömning

Totalt antal taxa

Abundans (ind/m2)

78

ASPT

13000

5,7 Hög, ≥0,95
Värde

0,97
MILA-index 96,3 Nära neutralt - Hög, ≥0,851,24

Ekologisk kvalitetskvot

43,6

3,57

33

Medelantal taxa

Shannon-index

EPT-index

mycket högt antal taxa (>35)
mycket högt antal taxa (>18)
mycket hög täthet (>1000)

Klass 1. Mycket högt index (>3,00)

Klass 1. Mycket högt index (>17)

De fem möjliga ekologiska statusklasserna enligt
ramdirektivet för vatten. Gränsen mellan god och måttlig
är viktig då alla vattenförekomster som befinner sig under
den gränsen kräver åtgärder.

Hög God Måttlig Otillfredst. Dålig

Ekologisk status  bedöms utifrån: ASPT, ett index där olika familjer av
bottenfaunaorganismer får poäng efter deras känslighet mot
miljöpåverkan.  MILA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag,
innehållande sex parametrar/index (Naturvårdsverket 2007).

Shannon-index är ett mått på månggformighet (Naturvårdsverket
1999).

Taxa, medelantal taxa, abundans och EPT  Klassgränser framtagna
från ett stort datamaterial (Medins Biologi AB 2009).



Mälaren, Alviken,, provnr 13135
provtagningsdatum

2011-10-4 tom 2011-10-4

Foto från sjön

Sjöar litoral-Illies ekoregion 14 Centralslätten, ekoregion 4, 5, 6 och 7

Provtagningsplats

träd

busk

5 (0,8 m)

4 (0,4 m) 1 (0,2 m)

vass

vass

2 (0,6 m)
3 (1,0 m)

Rödlistade arter eller annan information

Ekologisk status / stödbedömning

Totalt antal taxa

Abundans (ind/m2)

77

ASPT

5900

5,7 Hög, ≥0,95
Värde

0,97
MILA-index 86,2 Nära neutralt - Hög, ≥0,851,11

Ekologisk kvalitetskvot

39,2

4,20

31

Medelantal taxa

Shannon-index

EPT-index

mycket högt antal taxa (>35)
mycket högt antal taxa (>18)
mycket hög täthet (>1000)

Klass 1. Mycket högt index (>3,00)

Klass 1. Mycket högt index (>17)

De fem möjliga ekologiska statusklasserna enligt
ramdirektivet för vatten. Gränsen mellan god och måttlig
är viktig då alla vattenförekomster som befinner sig under
den gränsen kräver åtgärder.

Hög God Måttlig Otillfredst. Dålig

Ekologisk status  bedöms utifrån: ASPT, ett index där olika familjer av
bottenfaunaorganismer får poäng efter deras känslighet mot
miljöpåverkan.  MILA är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag,
innehållande sex parametrar/index (Naturvårdsverket 2007).

Shannon-index är ett mått på månggformighet (Naturvårdsverket
1999).

Taxa, medelantal taxa, abundans och EPT  Klassgränser framtagna
från ett stort datamaterial (Medins Biologi AB 2009).



 



Länsstyrelsens rapportserie

Utkomna rapporter under 2012

1. Väggmossan avslöjar spridning av metaller – provtagning 2010 i Stockholms 
län, avdelningen för miljö

2. Arkeologiskt program för Stockholms län, avdelningen för miljö
3. Uppföljning av polismästarnas chefsråd i Stockholms län, avdelningen för 

social utveckling
4. Värna, vårda, visa – ett program för bättre förvaltning och nyttjande av 

skyddade naturområden i Stockholms län 2012-2021, avdelningen för miljö
5.	 Kartering	av	limniska	naturvärden	–	Lovön,	Kärsön	och	Fågelön	med	flera	öar	

2011, avdelningen för miljö
6. Rekreationsanalys – Lovön - Kärsön med omgivande öar, avdelningen för 

miljö
7. Inventering av potentiellt värdefulla ängs- och betesmarker på Lovön 2011, 

avdelningen för miljö



För mer information kontakta  
avdelningen för miljö 
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl) 
Rapporten finns som pdf på vår webbplats
 
ISBN 978-91-7281-475-2 

Adress

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Hantverkargatan 29 
Box 22 067 
104 22 Stockholm
Tfn:  08- 785 40 00 (vxl)
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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