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Förord
Framför Er har ni den samlade redovisningen av miljötillståndet i Vättern fram t o m 1999. I
rapporten redovisas samtliga de moment som Vätternvårdsförbundet är beställare eller sam-
ordnare för.  Rapporten omfattar såväl miljötillståndet i sjön, i regnet ovan sjön, som miljötill-
ståndet i bäckarna till sjön. Man skall dock komma ihåg att det provtagningsprogram och ut-
värderingar som förbundet ansvarar för även kompletterar andra pågående program såsom t
ex kalkningsverksamheten, den samordnade recipientkontrollen i norra och södra Vätterns
tillflöden. Emellertid utvärderas dessa på andra håll vilket gör att en helhetsbild av hela avrin-
ningsområdet inte är möjlig utifrån endast en av rapporterna.

I dagsläget har samordningen vad beträffar strategi, metoder, provpunkter etc samordnats väl.
Det är en vision att vi även kan få möjligheter att sammanställa övergripande dokument för
hela Vätterns avrinningsområde. Möjligen får man dela upp moment i olika teman, t ex bot-
tenfauna i Vättern tillrinningsområde etc, men ett dylikt dokument ger större styrka ur Vät-
ternperspektiv än att resultaten presenteras i spridda rapporter. Föreliggande rapport täcker
dock in stora delar av utförd miljöövervakning i Vättern, framför allt från tillflödens myn-
ningar och själva ”utsjön”.

Ovan stående tankar är ingen omöjlig vision. Vi kommer att nå dit. Inte minst kommer en
samordnad utvärdering troligen krävas i det ramdirektiv för vatten som är antagit i EU. I det
direktivet kommer Vättern troligen att utgöra en del av Motala Ströms avrinningsområde.
Huruvida det är möjligt att utvärdera och presentera resultat för så pass stora avrinningsområ-
den återstår att se.

Flera författare har bidragit men redovisningar. Nytt för iår är att även delrapporter från fors-
kare som bedrivit verksamhet i Vättern inflikats. Sekretariatet fortsätter att belysa vikten av
forskning och miljöövervakning av Vättern. Forskarrapporter kommer även som separata rap-
porter i Vätternvårdsförbundets rapportserie.

Vätternvårdsförbundet vill poängtera att författarna är ansvariga för vad som skrivs även om
förbundet har beretts möjlighet att redigera och kommentera manus innan tryckningen.

Jönköping  den 20 oktober 2000

Måns Lindell
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Rapport 58 från Vätternvårdsförbundet

Konsekvensklassificering  för Vättern

Konsekvenser för Vättern och dess tillrinnande vattendrag vid olyckor med
farligt gods på Vätterns västra sida i Jönköping och Habo kommun

Matti Envall och Gunnar Lagerkvist
Vägverket Konsult, Box 1062, 551 10 Jönköping

Sammanfattning
I samband med planeringen för RES-arbetet som genomfördes under 1995 konstaterade be-
rörda länsstyrelser stora brister i kunskaperna vad gäller riskerna med transporter av farligt
gods på vägar och järnvägar runt Vättern. För att öka kunskapen och ge underlag för fysisk
planering beslutades därför att genomföra en sårbarhetsbedömning och riskanalys vad avser
transporterna kring sjön.

Utförd rapport är en fortsättning på Vätternvårdsförbundets Rapport nr 49
”Konsekvensklassificering för Vättern” och Rapport nr 37 ”Förstudie, konsekvensklassifice-
ring för Vättern”. Fullständiga bedömningar gjordes i Rapport 49 för 23 objekt på Vätterns
östra sida.  Arbetet fortsätter nu utmed den västra sidan innefattande 52 vägsträckor för att
förhoppningsvis täcka hela Vättern så småningom

Syftet med projektet har varit att fortsätta att konsekvensklassificera Vätternsamt dess tillrin-
nande vattendrag med avseende på farligt godsolyckor.  Målsättningen med rapporten är att
upprätta en prioriteringslista för skyddsåtgärder vid 52 vägsträckor vad gäller samtliga risk-
sträckor på väg 40, 47/48, 195, 653 och 670, inom Jönköping och Habo kommun.

Två prioriteringslistor har tagits fram för de 52 objekten inom Vägverkets Region Sydost, i
Jönköping och Habo kommun, där den ena tar hänsyn till risker både för själva vattendragen
och för Vättern. Den andra prioriteringslistan bygger på riskerna för Vättern utan hänsyn till
konsekvenser för de tillrinnande vattendragen.

Prioriteringslista för skyddsåtgärder m a p olyckor med farligt gods. Riskpoängen med både Vättern och vatten-
draget som skyddsobjekt. Endast de 10 mest prioriterade objekten av totalt 52 visas.
Idnr Objektnamn/Vattendrag Väg Kommun Längd klass 3 Riskpoäng
518 Bäckebobäcken 195 Habo 1080 9 +++++
475 Dunkehallaån 1 670 Jönköping 475 8 ++
514 Lufsebäcken 195 Habo 330 7 +++++
533 Björnhultabäcken 195 Habo 230 7 +++
549 Hulebäcken 195 Habo 470 7 ++
512 Knipån 195 Habo 275 7 ++
545 Krikån 195 Habo 350 7 ++
526 Rödån 195 Habo 250 7 ++
547 Skämningsforsån 195 Habo 260 7 ++
498 Domneån 1 195 Jkpg/Habo 860 6 +++++
479 Djupadalsbäcken 670 Jönköping 120 6 ++++





2. Sammanfattning

Väder och Vatten

Väderleksmässigt var 1999 ett mycket
variationsrikt år med stora kontraster —
storm i februari, oväder och översväm-
ningar i april, rekordvarmt i september,
samt återigen oväder under årets två sista
månader. Den rika nederbörden gjorde
att vattenståndet i sjön var mycket högt
under året, speciellt under årets första
sju månader, och följaktligen var även
vattenflödet rekordstort i utloppet Motala
ström.

Vattenkemi i utsjön och till-
flöden

I Vättern har totalkvävehalten under
1997-1999 varit nästan dubbelt så hög
som det fastställda miljömålet, medan
fosforhalterna låg väl uppfyller målet.
Framförallt har halten av organiskt bundet
kväve varit högre än normalt under de
sista tre åren, men även klorofyllhalten
och mängden organiskt material har tende-
rat till att öka något. Dessa tendenser
till ökad primärproduktion antas bero
på dels naturliga klimatvariationer, dels
på en viss ökad transport av kväve och
organiskt material i Vätterns till .öden.
Fosforhalterna har däremot minskat i till-
flödena. Brister i vattenföringsuppgifter
för många vattendrag begränsar dock
möjligheterna att kunna genomföra en
fullständig bedömning av näringstillstånd
och naturliga haltvariationer.
Metallhalterna i de flesta undersökta
vattendrag är genomgående låga eller
mycket låga, vilket innebär att det är liten
risk för att organismer skall påverkas
negativt. Metallhalterna i Malmabäcken
vid Habo var däremot betydlig högre än
i övriga vattendrag. Koppar-och zinkhal-
terna i Malmabäcken var så höga att det-
finns risk för negativa effekter på organis-
mer. Det höga pH-värdet i såväl Malma-
bäcken som i Vättern som helhet, mins-
kar dock risken för toxiska effekter.

Växtplankton och djurplank-
ton

Växtplanktonsammansättningen i Vättern
har varit likartad de senaste tre åren med
en mycket låg totalbiomassa.
Mängden djurplankton var nära långtids-
medelvärdet för perioden 1978 –1999,
såväl antalsmässigt som med avseende på
biovolymen. Generellt sett var beståndet
något större i den norra delen av sjön.

Bottenfauna

Djupbottenfaunan var något individ-
fattigare i augusti 1999 jämfört med före-
gående år. Artsammansättningen är stabil
i Vättern, medan det förekommer kraftiga
variationer i individtäthet och total bio-
massa mellan olika år. Dessa svängningar
i biomassa beror sannolikt på klimatva-
riationer som bland annat styr växtplank-
tonproduktionen och därmed en viktig
födokälla för bottenfaunan.

Pelagisk fisktäthet

I Vättern dominerar nors det pelagiska
fisksamhället. Beståndet fluktuerar mellan
åren men kan grovt sägas utgöras av 400-
4500 norsar per hektar sjöyta. Det kan allt-
så skilja en tiopotens i beståndsstorleken
mellan år! Norsen gynnas varma somrar då
de unga fiskarna hinner tillväxa ordentligt
inför vinterns svältperiod. Åren 1992, 1994
och 1997 var norsbestånden rika. År 1999
var årsklassen svagast under hela perioden
1988-1999.

Beståndet av siklöja är generellt ca 5 gång-
er mindre än norsbeståndet. I sjön förekom
en osedvanligt rik årsklass av siklöja den
varma sommaren 1992. Eftersom Vättern
är näringsfattig blev siklöjebeståndet (och
norsbeståndet) så stort att svält drabbade
siklöjorna sommaren 1993. Döda siklöjor
kunde påträffas ute i sjön, vilket således
var helt ’naturligt’. År 1999 var beståndet



högsta värdet under hela perioden 1988-
99, vilket innebär att siklöjefisket gynnas

de närmaste åren.

Öring i tillflöden

Elfiske utförs i sex tillrinnande vattendrag.
Tidsutveckling visar att tre av bäckarna har
en i nära optimal rekrytering av öring. De
tre andra bäckarna visar på att rekrytering
sker men att vissa störningar förekommer.
Under 1999 var antalet årsgamla yngel
generellt högre än tidigare år vilket uppvi-
sar alltmer bättre förhållande.

Nederbördskemi
Under 1999 regnade det ca 20% mer över
Visingsö än medel för 1994-99.Deposition
av kväve och svavel är fortfarande högre
än vad som Naturvårdsverket har uppsatt
som mål som skall vara uppnådda 2010.
Under 1999 föll ca 4 kg/ha svavel och 8.4
kg/ha kväve över Vättern medan målen är
3 respektive 5 kg/ha/år. Surheten i neder-
börden var ca 4.7 (pH) vilket har varit
ofärndrat under undersökningsperioden.
varitaionen av klorid är betydlig . Under
1999 föll det förhållandevis mycket, 13.4
kg/ha klor över Vättern.

1999 hade liksom flera tidigare år högst
deposition för flertalet metaller under vår
och sommar. Det berodde främst på att
nederbördsmängden var störst under den
perioden. Trots måttlig nederbörd notera-
des högst månadsdeposition under maj för
arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr)
och zink (Zn). Nederbördsmängderna un-
der 1998 och 1999 var relativt lika och
resultaten för 1999 indikerar generellt att
depositionen av tungmetaller minskat yt-
terligare, jämfört med tidigare år.

Yrkesfiskestatistik

Under 1999 innehade 22 personer yrkes-
fiskalicens Yrkesfiskare inrapporterar sina

årliga fångster till Fiskeriverket i Örebro
som sammanställer fångsterna. I Vättern
finns det oavbruten fångststatistik sedan
1914 vilket gör tidsserien världsunik.

Under 1990-talet har fångst av röding
minskat gradvis och legat kring 20 ton per
år. Under 1997 fångades endast 14 ton och
under 1999 var fångsten endast något ton
mer. Siken som är Vätterns näst viktiga
yrkesfiskade artnoterade under 1999 den
lägsta fångsten sedan 1940-talet med en-
dast 32 ton. Öringfångsterna har ökat grad-
vis till följd av bättre reproduktion i tillflö-
den och uppgick under 1999 till ca 5 ton,
medan laxfångsten minskat från toppåren
på mitten 1990-talet (27 ton) till 6.4 ton.

Ett tilltagande kräftbestånd gav under 1999
en yrkesmässig avkastning på drygt 2 ton
och tillsammans med ”fritidsfisket” beräk-
nas fångsten under 1999 varar ca 10 ton
signalkräfta.

Generellt minskar de yrkesmässiga fångs-
terna över all arter, inklusive gädda abbor-
re mfl. Orsaker till detta kan vara flera t ex
att Vättern blivit renare (mindre näring),
förändrade fiskemetoder/inriktningar, olika
material, allmänhetens ”osynliga” uttag
mm.



3. Vattenståndet i Vättern

Vattenståndet i Vättern har regelbundet
observerats vid Motala sedan 1832. Dagli-
ga observationer påbörjades 1858. Från
och med 1926 har vattenståndet registrerats
kontinuerligt. Det är således ett tämligen
unikt datamaterial för vattenstånd som
finns tillgängligt. På Vätternvårdsförbun-
dets sekretariat finns det datalagt registre-
ringar sedan 1900 och framåt.

Den noggranna vattenståndsmätningarna
utgör en viktig del i den reglering av Vät-
tern som finns vid Motala ström.  Re-
gleringen utbyggdes 1929 för kraftända-
mål. Totalt beräknas utbyggbar fallhöjd
uppgå till 85 m i Motala ström, varav ca 83
m utnyttjas för kraftproduktion. Reglering-
en utförs utifrån äldre data om Vättern
”naturliga” d v s oreglerade yta så att det är
den naturliga avbördningen som tappas.
Vid en övre nivå tillåts Vättern svämma
över regleringsnivå. Det är värt att poäng-
terar att Motala Ström tycks vara en
”flaskhals” för uttransport av vatten under
vissa år varvid vattenytan stiger.

Vad säger vattendomen?

Det finns flera vattendomar för Vättern.
Vätternvårdsförbundet har uppgifter om 47
vattendomar rörande Vättern. Emellertid är
det endast ca sju stycken som rör vatten-
ståndet och reglering. Den vattendom som
gäller för regleringe och vattenhushåll-
ningsbestämmelser heter ”Dom 580409 i
Mål AD 51/1946”. Denna vattendom har
varit omdebatterad under senaste året på
grund av att Vättern steg kraftigt under
1998/99 till ovanligt höga nivåer. Som
följd uppstod en rad incidenter på såväl
privata tomter som på kommunala dagvat-
tennät. Även en hög erosion av stränder
kunde noteras på flera ställen runt sjön.

Vattendomen för Vättern säger:
”Det reglerade vattenståndet får icke
överstiga det naturliga med mer än 9 cm
ä d t t li tt tå d t k ll it

högst +88.30 möh. Vid naturligt vatten-
ståndet +88.70 eller högre nivåer skall
dämning icke få förekomma. Vid naturliga
vattenstånd mellan +88.30 och +88.70
skall dämningen minskas rätlinjigt från 9
cm till 0.”

Detta betyder i klartext att Vättern inte har
någon maxhöjd som styrs av regleringen
utan är att anses som naturlig variation i
magasinet. Vidare anges de karakteristiska
vattenstånden för Vättern beräknade från
perioden 1858-1945 till:

Högsta vattenstånd HHW +89,08

Normalt högvatten-
stånd

NHW +88,66

Normalt medelvatten-
stånd

Mw +88,48

Normalt lågvatten-
stånd

NLW +88,28

Lägsta vattenstånd LLW +87,98

I vattendomen slås det också fast att vat-
tenståndet endast får mätas i Motala. Det
finns andra peglar runt Vättern men dessa
är ej gällande för regleringen.

Utmärkande för Vättern är de fleråriga
fluktuationerna som är större än variationer
under enskilt år. Vattenståndsvariationerna
i Vättern är normalt förhållandevis  små
40-50 cm, (maximalt ca 100 cm för perio-
den 1940-1999). Anledningen till de små
variationerna, oftast ±30 cm,  och flerårs-
fluktuationerna är Vätterns stora yta i för-
hållande till genomrinnande vattenmängd.

Vattennivån mäts via en automatisk avläsa-
re. Kontrollmyndighet gentemot vattendo-
men är SMHI som också är datavärd.

Hur var vattenståndet 1999?

Vattenståndet steg redan under 1998 till
följd av riklig nederbörd, stor snöfall som
snabbt avsmälte och en mild vinter. Vid
ingång a 1999 ar attenståndet 88 72 m



och i stigande. Vätterns yta nådde en max-
nivå den 30 april 1999 då vattenståndet var
88.95 möh. Därefter sjönk vattenståndet
snabbt till följd av en nederbördsfattig och
varm höst och vid utgången av 1999 var
vattenståndet 88.47 m. Under 1999 var
vattenståndet bland de högsta under andra
halvan på 1900-talet. Hela 96% av dagarna
var över medelvattenståndet (tabell 1).

Om man jämför perioden 1990 till och med
1999 så fanns det 1752 dagar (48.2% av
perioden) då vattenståndet var över 88.48
m, d v s över det beräknade medelvatten-
stånd (MW). Antal dagar då normalt hög-
vattenstånd (NHW) 88.66 m överträddes
var 569 (=15.6% av perioden), samt över-
träddes nivån 88.80 under 146 dagar (4%
av perioden) och 72 dagar med högre än
88.90 m (tabell 1). Maximalt var vatteni-
vån 88.95m, vilket inträffade under 1999.
Högsta vattenstånd 89.08 nåddes ej.

Tabell 1.  Karakteristika över vattenståndsdata
1940-1999. Åren 1969-73 är utelämnade p g a inga
data fanns datalagt.

Vattenstånd i Vättern (m)
1999 1990-99 1940-99

medel 88,76 88,48 88,50

median 88,79 88,44 88,50

range 0,48 0,75 1,03

min 88,47 88,20
(15 okt 1992)

87,92
(14 okt 1976)

max 88,95 88,95 m
(30 april 1999)

88,95
(30 april 1999)

Figur 1. Frekvensdiagram över vattenståndet in-
delat i grupper om 5 cm under perioden 1990-1999.
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Figur 2. Vattenståndet i Vättern under tidsperioden 1940-1999. Under perioden



Figur 3. Uppmätt vattenstånds avvikelse från beräknad medelvattenstånd under perioden 1940-1999. Mellan
1969 och 1973 saknas data
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5. Nederbördskemi

Försurande ämnen på Visingsö
Eva Hallgren Larsson IVL-Aneboda

Inledning

Våtdepositionen på öppet fält mäts konti-
nuerligt genom insamling av nederbörd
från Säby på Visingsö. Undersökningarna
utförs av IVL, Svenska Miljöinstitutet AB,
i Aneboda på uppdrag av Vätternvårdsför-
bundet. Nedfallet av tungmetaller under-
söks på samma plats och redovisas i sepa-
rat artikel (Westling, 2000).

Material och metoder

Nederbörd insamlas sommartid med hjälp
av tratt och dunk (5 l) som under vinterpe-
rioden ersätts av snösäck med dunk (5 l).
Utrustningen är placerad på ett öppet fält,
på en stolpe 1,5-2 m över marken, se figur
1. Insamlaren töms en gång per månad av
provtagaren Britta Fredriksson. Insamlad
volym noteras och provet skickas till IVL i
Aneboda för analys av pH (surhet), alkali-
nitet, klorid, svavel samt kvävekompo-
nenter.

Figur 1 . Uppsamlingsutrustning för nederbörd.

Resultat

Koncentration
Nederbördens genomsnittliga pH-värde
samt innehåll av svavel och kvävekompo-
nenter under hydrologiska året 1998/99
framgår av figur 3. Den visar likartad sur-
het i hela området och generellt något sura-
re nederbörd än föregående år; pH-värde
4,7 för Visingsö jämfört med 4,8 året in-
nan. Innehållet av svavel och kväve visade
tydligt högre värden på Visingsö än på
övriga lokaler i området, räknat som ge-
nomsnitt under hydrologiska året 1998/99.
I genomsnitt innehöll nederbörden 0,56
mg/l av antropogent svavel. Förutom när-
mast föregående år, 1997/98, är detta det
lägsta värde som noterats sedan mätning-
arna startade 1993. Detsamma gäller hal-
terna av kväve; analyserna har genomgå-
ende visat högre värden i nederbörd från
Visingsö än på kringliggande lokaler och
resultaten från de två senaste åren är de
lägsta som noterats sedan mätningarna
startade.
Intressant att notera är att Visingsö är den
enda lokal där mätningarna visar samma
genomsnittliga koncentration av ammoni-
umkväve som nitratkväve. Samtliga övriga
har i genomsnitt haft högre koncentrationer
av nitratkväve. Skillnaderna hänför sig
dock till ett fåtal sommarmånader. Möj-
ligtvis är det påverkat av att lokalen på
Visingsö ligger i jordbruksområde medan
referenslokalerna ligger i skogsdominerade
områden, men det kan också bero på
provtagningstekniska skäl.
Orsakerna till att koncentrationen av svavel
och kväve som regel varit högre på Vising-
sö än på kringliggande lokaler är oklar.
Provtagningstekniska skäl kan inte uteslu-
tas. Nederbörd på öppet fält utgör som
regel ett bra mått på våtdeposition av sva-
vel och kväve utan större inslag av torrde-
position. Det är dock möjligt att förhållan-
dena ändras när man har en så stor öppen
yta som Vättern utgör, och att torrdeposi-
tion av olika komponenter på öppet fält får
större betydelse ju större den öppna ytan
är Partiklar och dimdroppar som driver i



sidled vid starka vindar, kan eventuellt
fastna på innerkanten av nederbördsin-

samlarna och leda till att våtdepositionen
överskattas. Om lokalen är mer utsatt för
vindpåverkan kan det också bidra till ökad
avdunstning från insamlaren, vilket leder
till att mindre mängd nederbörd, men hög-
re koncentrationer, registreras. Båda dessa
alternativ verkar i samma riktning och kan
tillsammans förklara de förhållandevis små
nederbördsmängder men höga koncentra-
tioner som noterats på Visingsö jämfört
med övriga lokaler, där insamlarna står på
betydligt mindre öppna ytor.

Deposition
Figur 4 visar att nedfallet av vätejoner var
mindre på Visingsö än på övriga lokaler i
området. Till största delen förklaras det av
mindre nederbörd; 730 mm på Visingsö
jämfört med 960 mm som medelvärde från
övriga lokaler. Under hydrologiska året
1998/99 varierade svavelnedfallet i områ-
det mellan 3 och 5 kg/ha, vilket är i nivå
med tidigare år. Samtidigt varierade ned-
fallet av kväve (via nederbörd eller kron-
dropp) mellan 5,2 och 9,4 kg/ha. Det
högsta värdet noterades på Visingsö, som
också är den enda lokal där mätningarna
visade lika stort nedfall av ammoniumkvä-
ve som nitratkväve.

Figur 2. Visingsö och jämförelselokaler med depositionsmätningar 1998/99



Figur 3. Nederbördens genomsnittliga surhetsgrad (pH-värde), sulfatsvavel (SO4-Sex),1 nit-
ratkväve (NO3-N) och ammoniumkväve (NH4-N) under hydrologiska året oktober 1998 till

september 1999.
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Figur 4. Deposition av vätejoner (H+), sulfatsvavel (SO4-Sex),2 nitratkväve (NO3-N) och
ammoniumkväve (NH4-N) i kg per hektar under hydrologiska året oktober 1998 till septem-

ber 1999.
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Tidsutveckling deposition

Figur 5 visar att nederbördens surhet var på
samma nivå under 1998/99 som tidigare år;
pH-värde 4,7 både på Visingsö och som
genomsnitt från övriga lokaler i området.
På Visingsö var mängden nederbörd 20%
större än medelvärdet för hela mätperio-
den. Detta är huvudsaklig orsak till att ne-
derbördens bidrag till nedfall av svavel och
kväve var förhållandevis stort.

Resultaten från Visingsö redovisas även i
tabell 1. Den visar att årlig nederbörds-

mängd i genomsnitt varit 611 mm. Samti-
digt har depositionen av antropogent sva-
vel varit 4 kg/ha. Nedfallet av kväve har
varit drygt dubbelt så stort; 8,4 kg/ha, räk-
nat som summan av nitratkväve och am-
moniumkväve och nedfallet av havssalt,
mätt som klorid, har varit 11 kg/ha. Detta
är betydligt mer än Naturvårdsverkets tidi-
gare angivna miljömål för belastning av
svavel och kväve; 3 kg svavel och 5 kg
kväve per hektar och år.

Öppet fält
pH (n1=1, n2=7) Svavel (kg/(ha*år))

Nederbörd (mm) Kväve (kg/(ha*år))
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Figur 5. Årsmedelvärden för pH-värde, nederbördsmängd samt våtdeposition av svavel och kväve på Visingsö
(n1) jämfört med sju lokaler på fastlandet (n2). Syftet är att visa tidsutveckling och skillnad mellan situationen på
Visingsö (serie n1 från 1993/94) jämfört med sju lokaler på fastlandet (serie n2 från 1996/97). Stationerna är
desamma som i figur 1, förutom att den exponerade lokalen på Billingen (R 06 Blängsmossen) inte ingår i denna
jämförelse. Streckad linje anger förväntat nedfall av svavel och kväve i området år 2010.

Under förutsättning att föreslagna ut-
släppsminskningar genomförs i enlighet
med protokoll från Göteborg (december
1999) kommer nedfallet av svavel och
kväve i området att minska till 3 kg svavel
och 5,5 kg kväve år 2010. Det är nu mät-
ningarnas sak att verifiera att så verkligen
sker.

Nedfall av klorid visar betydande varia-
tion, vilket är naturligt eftersom intransport



och nedfall i stor utsträckning styrs av
förekomst av saltförande vindar från

väster.

Tabell 1. Nedfallsdata från Visingsö under sex hydrologiska år.

År Nedb H+ SO4-S SO4-
Sex

Cl NO3-N NH4-N Ca Mg Na K

mm ----------------------------------------------kg/ha------------------------------
93/94 484 0,10 4,5 4,0 11,7 3,6 4,4 3,1 1,3 7,8 2,5
94/95 817 0,16 5,9 5,1 18,8 5,4 5,7 2,6 1,4 10,3 2,5
95/96 403 0,05 3,5 3,2 4,6 3,3 3,5 1,7 0,7 3,3 1,7
96/97 649 0,13 6,0 5,2 17,2 5,4 4,5 2,0 1,1 5,8 3,5
97/98 583 0,09 2,8 2,6 4,4 2,5 2,5 1,9 0,8 5,1 2,1
98/99 730 0,15 4,8 4,1 13,4 4,7 4,7 2,7 0,9 7,5 2,9

medel 93-
99

611 0,11 4,6 4,0 11,7 4,2 4,2 2,3 1,0 6,6 2,5

Data från övriga mätningar som IVL ge-
nomfört visar en kraftigt minskad torrde-
position (gaser och partiklar) av svavel i
södra Sverige sedan slutet av 1980-talet.
När det gäller våtdeposition är det betyd-
ligt svårare att se tydliga trender. Däremot
har nederbörden i södra Sverige i allmän-
het blivit mindre sur. Som exempel kan
nämnas att pH-värdet i nederbörd från fyra
andra lokaler i Jönköpings län ökat från 4,4
under åren 1989-91 jämfört med 4,7 under
de tre senaste åren, 1996-99 (t.ex. Hallgren
Larsson m. fl. 1997 och Akselsson, 2000).
På Visingsö är tidsserien ännu för kort för
att se egentliga trender. Sedan mätningarna
startade har nederbördens pH-värde på
Visingsö varit mellan 4,7 och 4,9 (räknat
som medelvärden för hydrologiska år).
Våtdepositionens omfattning beror till stor
del på aktuell nederbördsmängd även om
koncentrationen av olika ämnen också är
betydelsefull. Som regel är koncentratio-
nen av olika föroreningar större i södra än i
norra Sverige. Data från SMHI visar att det
regnar och snöar mindre på Visingsö än på
fastlandet (SMHI, 1997-1998). Under
1961-1990 har nederbördsmängden på
Visingsö generellt varit 70% av neder-
bördsmängden på Jönköpings Flygplats.
Figur 5 visar liknande resultat under det
sensate hydrologiska året då 730 mm ne-
derbörd noterades på Visingsö, jämfört

med 930 mm som medelvärde från övriga
stationer i området. Detta är den främsta
förklaringen till att nedfallet av svavel och
kväve var mindre på Visingsö än på fast-
landet.
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Tungmetaller på Visingsö
Olle Westling,
IVL
Aneboda forskningsstation
360 30  LAMMHULT

Deposition och halter 1993 till 1999

Våtdepositionen av tungmetaller mäts kon-
tinuerligt genom insamling av nederbörd
från Säby på Visingsö. Undersökningarna
utförs av IVL Svenska Miljöinstitutet i
Aneboda på uppdrag av Vätternvårdsför-
bundet.

Metoder

Sommartid insamlas nederbörd med tratt
och dunk (2L) på stolpe, samt vintertid
med hink (5L) på stolpe (figur 1). Främst
under vinterperioden kan nederbörd av-
dunsta från insamlarna och resultera i
mindre volymer men högre koncentratio-
ner. Detta påverkar dock inte den beräkna-
de depositionen. All utrustning som kom-
mer i kontakt med nederbörd är specialdis-
kad med stark- och svagsyra. Nederbörds-
insamlarna töms en gång per månad. Hela
insamlaren byts ut och all insamlad neder-
börd skickas till IVL Aneboda för syrakon-
servering och analys. Efter två veckors
syralakning av prov och insamlare skickas
provet till SGAB i Luleå för analys av
tungmetaller med ICP-MS teknik. Byte av
insamlare utförs av provtagare bosatt i di-
rekt anslutning till provlokalen.

Resultat

Månatlig deposition av tungmetaller under
1999 redovisas i figur 2 samt i bilaga 1.
Data från 1993 omfattar endast 10 månader
och finns inte med i tabellen. Till skillnad
mot depositionen av försurande ämnen
redovisas tungmetallerna för ett kalenderår
för att kunna jämföras med andra natio-
nella mätningar som redovisas årsvis (se
tabell 2).

Under 1994 noterades den högsta deposi-
tionen under våren (mars och april) samt
hösten (augusti och september) för flertalet
tungmetaller. Under våren 1994 var den
insamlade nederbördsvolymen (Nb) liten,
men det bör noteras att det under vissa
omständigheter kan dunsta från insamlar-
na. Detta påverkar dock inte depositionen
eftersom halten ökar vid avdunstningen.
Under augusti och september 1994 var den
insamlade nederbördsmängden relativt
stor, vilket gav en högre deposition än de
flesta andra månader.

Även under 1995 noterades den högsta
depositionen för flertalet metaller under
vår (mars) och höst (september). Båda må-
naderna var nederbördsrika, vilket i kom-
bination med relativt höga halter gav den
förhållandevis höga depositionen.

Under 1996 påträffades den högsta deposi-
tionen under nederbördsrika månader som
inträffade i april, juni, juli och november.
Samtliga månadsdepositioner var måttliga
och de högsta värdena var lägre än motsva-
rande tidigare år.

Under 1997 noterades måttliga eller låga
månadsdepositioner med relativt små skill-
nader mellan månaderna. Med undantag
för januari var nederbörden jämnare för-
delad på månaderna jämfört med tidigare

Figur 1.
Uppsamlings-
anordning för
regnvatten



år. Även halterna hade en måttlig varia-
tion vilket gjorde att depositionen var

likartad många månader. En något högre
deposition av de flesta metallerna uppmät-
tes under sommarhalvåret jämfört med
vintermånaderna.

1998 uppvisade högst deposition under
våren och sommaren, med undantag för
krom (Cr) och nickel (Ni) som uppvisade
förhöjda halter under februari. En konta-
minering av krom och nickel kan dock inte
uteslutas. De deponerade mängderna var
generellt relativt låga jämfört med tidigare
år (i synnerhet kadmium, Cd) och utan stor
variation.

1999 hade liksom flera tidigare år högst
deposition för flertalet metaller under vår
och sommar. Det berodde främst på att
nederbördsmängden var störst under den
perioden. Trots måttlig nederbörd notera-
des högst månadsdeposition under maj för
arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr)
och zink (Zn). Nederbördsmängderna un-
der 1998 och 1999 var relativt lika och
resultaten för 1999 indikerar generellt att
depositionen av tungmetaller minskat yt-
terligare, jämfört med tidigare år. Provtag-
ningen under 1999 stördes av kraftiga vin-
dar under båda vinterperioderna, vilket gör
att uppmätta och i vissa fall uppskattade
data har en viss osäkerhet.
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Figur 2. Koncentrationer i nederbörd av olika tungmetaller under tiden 1993-1999. Staplarna anger medelvärde
för hela året baserat på månatliga provatgningar.



En jämförelse mellan åren 1993 till 1999
(bilaga 2) visar att flera metaller (Cd, Cr,

och Cu) hade den högsta halten 1993. Den
relativt låga volymen insamlat prov (Nb)
gjorde dock att depositionen inte alltid var
högre än under perioden 1994 till 1999.
Den låga årsvolymen 1993 beror på att
insamlingen av nederbörd startade först i
mars.

Generellt har halterna för alla undersökta
metaller minskat mellan 1993 och 1999.
De relativt stora skillnaderna i neder-
bördsmängd mellan åren gör dock att de-
positionen inte uppvisar samma tydliga
utveckling mot en minskning.

Hög nederbörd under 1995 resulterade i
den högsta depositionen under sexårsperi-
oden för arsenik (As), nickel (Ni) och bly
(Pb). För krom (Cr) uppmättes de högsta
halterna och den högsta depositionen 1996
och 1998, som var år med relativt låg ne-
derbörd. Trots hög nederbörd under 1997
var depositionen betydligt lägre för flerta-
let metaller jämfört med det andra neder-
bördsrika året 1995. Under 1998 noterades
låg deposition av arsenik (As), kadmium
(Cd) och bly (Pb), samtidigt som deposi-
tionen av krom (Cr) och koppar (Cu) var
något högre än de senaste åren. 1999 upp-
visade en likartad bild med undantag av att
krom (Cr) var något lägre och zink (Zn)
högre än 1998.

Resultaten från Visingsö kan jämföras med
det Nederbördskemiska nätets undersök-
ningar på fyra platser i landet (se bilaga 2).
Arup ligger i Skåne, Aspvreten i Söder-
manland, Gårdsjön i Bohuslän och Bred-
kälen i Jämtland.

Insamling och analys (ICP-MS) av neder-
bördsproven är likartad som på Visingsö,
med undantag för att insamlarens utform-
ning är annorlunda och radien på provtag-
ningskärlet är mindre i det nederbördske-
miska nätet. Detta påverkar insamlingens
effektivitet och avdunstningen från insam-
laren, vilket gör att jämförelsen får ske
med viss försiktighet
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Figur 3. Deposition av tungmetaller över Visingsö 1993-1999.



Under 1994 var de volymvägda halterna
av arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr),
nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn) något
högre på Visingsö än i Arup och Aspvreten
i södra Sverige. Förhöjningen var störst för
zink (Zn).

Förhållandet mellan Visingsö och de två
övriga lokalerna Arup och Aspvreten var
likartat 1995 jämfört med 1994. Skillnaden
i medelhalt för zink (Zn) mellan Visingsö
och de andra lokalerna i södra Sverige var
dock liten 1995. Visingsö hade de högsta
halterna av krom (Cr) och nickel (Ni) un-
der 1996. Arsenik (As) och zink (Zn) på
Visingsö var i nivå med, eller lägre än,
andra stationer i södra och mellersta Sveri-
ge. Kadmium (Cd) och bly (Pb) uppvisade
tydligt lägre volymvägda medelhalter på
Visingsö jämfört med södra och mellersta
Sverige, vilket inte var fallet tidigare år.

Nederbördskemiska nätet har inte redovisat
halter av koppar under perioden 1995 till
1997 på grund av trolig kontaminering,
vilket gör att det saknas jämförelse med
Visingsö under den perioden. Under 1997
uppvisade Visingsö de lägsta halterna för
samtliga metaller jämfört med Arup och
Aspvreten (undantag nickel jämfört med
Aspvreten). Halterna på Visingsö 1997 var
mer jämförbara med Gårdsjön på Väst-
kusten. Halterna av krom (Cr) och zink
(Zn) på Visingsö var lägre än i Bredkälen i
Jämtland.

Under 1998 var de volymvägda årsmedel-
halterna i nederbörd av kadmium (Cd),
koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) lägre
på Visingsö än de tre jämförelsestationerna
i södra och mellersta Sverige. Halten av
zink (Zn) på Visingsö var även lägre än
Bredkälen i norra Sverige som i många
sammanhang betraktas som en "renluftslo-
kal". Arsenik (As) uppvisade likartade
halter på alla lokaler, med undantag för
Bredkälen med något lägre årsmedelhalt.
Halterna av krom (Cr) och nickel (Ni) var
högre än på alla andra lokaler i neder-

bördskemiska nätet. Det beror i första hand
på de höga halterna på Visingsö i februari
1998. Eftersom inga andra metaller var
förhöjda under den månaden kan inte en
kontaminering uteslutas, troligtvis orsakad
av kontakt med ett stålmaterial som inne-
håller krom och nickel.

Resultaten från 1999 visar att de volym-
vägda årsmedelhalterna av tungmetaller på
Visingsö var relativt likartade de som
uppmätts på andra lokaler i södra och
mellersta Sverige. Visingsö uppvisade läg-
re halter av kadmium (Cd) och bly (Pb)
och något högre halter av nickel (Ni). Öv-
riga metaller var på samma nivå som övri-
ga lokaler, med undantag av flertalet me-
taller uppmätta i Bredkälen i norra Sverige.
Till skillnad mot Visingsö hade Bredkälen
och de övriga lokalerna i Nederbördske-
miska nätet högre halter i nederbörd av
många tungmetaller under 1999, jämfört
med 1998.

Undersökningarna av metaller i nederbörd
på Visingsö ger även ett mått på depositio-
nen av järn (Fe), mangan (Mn) och alumi-
nium (Al). Deposition av dessa metaller
utgör en relativt liten ekologisk risk, men
stora förändringar med tiden bör noteras.
Resultaten i tabell 1 visar att depositionen
har en måttlig variation under år med lik-
artad nederbördsmängd. Depositionen var
relativt genomsnittlig 1999, sett till hela
perioden.

Tabell 1 Årsdeposition av järn, man-
gan och aluminium under perioden 1993
till 1999 på Visingsö.

År Nb Fe Mn Al
mm g/ha g/ha g/ha

1993 320 301 36 266
1994 369 552 37 358
1995 575 1079 44 403
1996 357 605 36 561
1997 638 405 33 296
1998 443 323 26 301
1999 425 501 54 378
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Figur 4. Månadsvisa depositioner av tungmetaller. Box-plot omfattar tidsperioden 1993-1999.



Bilaga 1. Månatlig deposition av tungmetaller under perioden 1994 till 1999.

g/ha g/ha g/ha g/ha g/ha g/ha g/ha mm
Månad Cd Cr As Ni Cu Pb Zn Nb

jan-94 0,01 0,08 0,08 0,04 0,57 1,62 1,80 14
feb-94 0,00 0,01 0,06 0,26 0,45 0,38 8,60 7

mar-94 0,06 0,14 0,41 0,52 1,35 3,05 14,00 6
apr-94 0,03 0,24 0,11 0,19 1,08 2,24 4,80 19
maj-94 0,03 0,05 0,14 0,24 2,05 1,57 8,00 49
jun-94 0,01 0,07 0,06 0,10 0,23 0,18 1,10 5
jul-94 0,01 0,13 0,15 0,12 1,49 0,29 5,80 4

aug-94 0,11 0,11 0,11 0,16 0,56 0,77 4,50 106
sep-94 0,03 0,42 0,08 0,11 0,45 0,69 5,60 75
okt-94 0,04 0,11 0,04 0,16 0,37 0,56 3,90 38
nov-94 0,02 0,03 0,14 0,14 0,38 0,44 1,90 28
dec-94 0,01 0,02 0,12 0,09 0,29 0,39 1,10 19
jan-95 0,02 0,10 0,10 0,33 0,54 1,22 4,20 26
feb-95 0,02 0,32 0,14 0,40 1,57 2,26 6,50 33

mar-95 0,05 0,19 0,29 0,49 1,95 2,92 14,60 97
apr-95 0,05 0,05 0,10 0,20 0,46 2,67 2,20 46
maj-95 0,04 0,08 0,08 0,12 1,02 1,94 7,70 82
jun-95 0,07 0,07 0,16 0,29 1,42 0,49 5,00 68
jul-95 0,02 0,12 0,10 0,06 0,64 0,83 8,20 38

aug-95 0,03 0,03 0,14 0,17 0,38 0,44 3,40 34
sep-95 0,18 0,50 1,28 0,91 2,17 0,81 3,50 105
okt-95 0,01 0,10 0,06 0,15 0,05 0,57 2,50 21
nov-95 0,01 0,01 0,06 0,04 0,07 0,56 1,20 14
dec-95 0,01 0,01 0,00 0,04 0,01 0,06 0,40 11
jan-96 0,00 0,01 0,01 0,02 0,06 0,10 0,50 1
feb-96 0,00 0,01 0,01 0,00 0,03 0,08 0,20 1

mar-96 0,01 0,04 0,04 0,09 0,28 0,47 2,30 5
apr-96 0,05 0,27 0,07 0,37 0,90 1,04 6,00 48
maj-96 0,02 0,18 0,06 0,26 0,63 0,50 1,90 37
jun-96 0,05 0,35 0,08 0,08 0,05 0,79 4,00 52
jul-96 0,07 0,37 0,11 0,42 0,51 0,49 6,10 70

aug-96 0,01 0,12 0,02 0,09 0,30 0,11 1,70 11
sep-96 0,03 0,03 0,05 0,14 0,40 0,33 2,80 34
okt-96 0,04 0,08 0,16 0,11 0,08 0,60 2,80 29
nov-96 0,02 0,31 0,09 0,25 0,63 0,55 3,80 57
dec-96 0,01 0,02 0,02 0,05 0,13 0,12 0,70 11
jan-97 0,01 0,03 0,03 0,08 0,21 0,20 1,20 17
feb-97 0,04 0,11 0,09 0,24 0,68 0,63 3,80 55

mar-97 0,07 0,07 0,10 0,07 1,26 0,28 1,00 69
apr-97 0,04 0,23 0,15 0,22 0,34 0,79 2,90 36
maj-97 0,03 0,07 0,11 0,36 0,70 0,80 4,50 72
jun-97 0,02 0,07 0,10 0,36 0,98 0,64 7,20 68
jul-97 0,01 0,15 0,09 0,41 1,06 0,33 3,30 58

aug-97 0,02 0,07 0,10 0,24 0,65 0,70 6,80 69
sep-97 0,09 0,15 0,06 0,26 0,35 0,92 3,00 40
okt-97 0,03 0,03 0,05 0,05 0,36 0,36 2,20 33
nov-97 0,02 0,13 0,07 0,16 0,30 0,55 3,10 44
dec-97 0,08 0,08 0,11 0,11 0,39 0,58 1,70 76
jan-98 0,00 0,02 0,01 0,02 0,13 0,14 0,60 1
feb-98 0,00 1,18 0,00 0,64 0,08 0,26 1,10 24

mar-98 0,01 0,04 0,03 0,04 0,17 0,33 1,70 9



apr-98 0,03 0,05 0,23 0,14 0,31 0,68 4,00 41
maj-98 0,01 0,06 0,02 0,13 0,60 0,17 1,50 5
jun-98 0,03 0,21 0,09 0,49 2,20 0,61 5,50 67
jul-98 0,04 0,09 0,08 0,26 3,01 0,36 7,90 70

aug-98 0,02 0,06 0,12 0,10 0,95 0,39 5,30 85
sep-98 0,02 0,01 0,04 0,07 0,27 0,24 2,60 56
okt-98 0,01 0,02 0,03 0,14 0,22 0,47 1,90 66
nov-98 0,01 0,02 0,04 0,07 0,08 0,38 1,10 13
dec-98 0,00 0,04 0,01 0,17 0,62 0,56 3,30 5
jan-99 0,00 0,06 0,01 0,03 1,41 0,19 0,50 11
feb-99 0,00 0,02 0,01 0,05 0,30 0,11 1,20 11

mar-99 0,00 0,02 0,01 0,06 0,27 0,30 0,70 14
apr-99 0,01 0,04 0,00 0,22 0,84 0,15 3,80 81
maj-99 0,05 0,41 0,08 0,17 0,76 0,49 20,50 43
jun-99 0,01 0,03 0,00 0,20 0,33 0,17 1,70 23
jul-99 0,04 0,09 0,04 0,31 1,38 0,66 5,80 58

aug-99 0,02 0,07 0,13 0,34 0,78 0,30 5,20 64
sep-99 0,02 0,23 0,07 0,08 0,35 1,12 2,60 52
okt-99 0,01 0,04 0,02 0,09 0,28 0,16 1,10 4
nov-99 0,02 0,07 0,06 0,07 0,37 0,54 1,90 8
dec-99 0,02 0,28 0,07 0,12 0,48 0,55 3,20 56

Cd Cr As Ni Cu Pb Zn Nb
median 0,02 0,07 0,07 0,14 0,45 0,50 3,05 36,50
medel 0,03 0,13 0,10 0,19 0,65 0,67 3,87 38,96
max 0,18 1,18 1,28 0,91 3,01 3,05 20,50 106,00
min 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,06 0,20 1,00



Bilaga 2. Årsdeposition och volymvägda medelhalter av tungmetaller under perioden 1993 till 1999 på Visingsö,
samt volymvägda medelhalter på två lokaler under 1994, och samtliga lokaler 1995 till 1999, som ingår i det
nationella nederbördskemiska nätet.

År Nb
(mm)

As Cd Cr Cu Ni Pb Zn

Årsdepo-
sition 19931) 320 g/ha 0.9 0.6 1.6 16.3 1.5 8.5 49.9
Visingsö 1994 369 g/ha 1.5 0.3 1.4 9.2 2.1 12.2 61.1

1995 575 g/ha 2.5 0.5 1.6 10.3 3.2 14.8 59.4
1996 357 g/ha 0.7 0.3 1.8 4.0 1.9 5.2 32.8
1997 638 g/ha 1.1 0.5 1.2 7.3 2.6 6.8 40.7
1998 443 g/ha 0.7 0.2 1.8 8.6 2.3 4.6 36.6
1999 425 g/ha 0.5 0.2 1.4 7.6 1.7 4.7 48.2

Medelkonc. 19931) 330 ug/l 0.28 0.198 0.50 5.09 0.47 2.65 15.6
Visingsö 1994 369 ug/l 0.40 0.094 0.38 2.51 0.58 3.30 16.6

1995 575 ug/l 0.44 0.088 0.27 1.79 0.55 2.57 10.3
1996 359 ug/l 0.19 0.089 0.50 1.12 0.53 1.45 9.2
1997 638 ug/l 0.17 0.071 0.19 1.14 0.40 1.06 6.4
1998 443 ug/l 0.16 0.041 0.41 1.95 0.52 1.04 8.3
1999 425 ug/l 0.12 0.046 0.32 1.78 0.41 1.11 11.4

Medelkonc.
Arup 1994 876 ug/l 0.28 0.079 0.25 5.81 0.46 3.02 7.3

1995 653 ug/l 0.34 0.082 0.24 0.51 3.83 11.6
1996 555 ug/l 0.35 0.106 0.32 0.43 3.70 15.1
1997 558 ug/l 0.26 0.096 0.32 0.42 3.34 17.1
1998 730 ug/l 0.15 0.044 0.12 2.18 0.24 2.00 11.5
1999 808 ug/l 0.12 0.103 0.29 1.62 0.26 2.38 12.1

Aspvreten 1994 717 ug/l 0.28 0.085 0.19 2.77 0.35 2.49 6.1
1995 483 ug/l 0.39 0.072 0.22 0.30 2.67 9.8
1996 435 ug/l 0.29 0.086 0.39 0.32 2.68 15.4
1997 463 ug/l 0.25 0.091 0.28 0.32 2.77 19.3
1998 497 ug/l 0.22 0.097 0.24 3.70 0.26 2.53 20.3
1999 500 ug/l 0.19 0.075 0.50 3.33 0.33 2.14 10.5

Gårdsjön 1995 754 ug/l 0.22 0.058 0.19 0.29 2.24 9.2
1996 684 ug/l 0.19 0.071 0.25 0.30 2.52 9.3
1997 905 ug/l 0.17 0.058 0.21 0.28 2.00 9.5
1998 806 ug/l 0.13 0.041 0.08 2.15 0.21 1.55 12.8
1999 1127 ug/l <0.1 0.048 0.24 1.00 0.20 1.63 11.6

Bredkälen 1995 419 ug/l 0.08 0.029 0.13 0.18 1.10 8.0
1996 493 ug/l 0.06 0.030 0.10 0.16 0.96 8.1
1997 480 ug/l 0.06 0.037 0.21 0.20 0.87 14.8
1998 642 ug/l 0.07 0.027 0.12 0.93 0.13 0.52 10.1
1999 509 ug/l <0.1 0.050 0.26 1.02 0.21 0.71 14.0

1) Endast mätningar under 10 månader



6. Undersökningar av fisk

Det yrkesmässiga fisket i Vät-
tern
Per Nyberg och Kajsa Markusson, Fiskeri-
verkets Sötvattenslaboratorium, lokalkon-
toret i Örebro.

Inledning

Ett rent yrkesmässigt fiske bedrivs bara i
ett fåtal sjöar och länder i Europa. I Sveri-
ge finns merparten av yrkesfiskarna i de
stora sjöarna, Vänern, Vättern, Mälaren
och Hjälmaren. Sammanlagt innehar knap-
pa 200 personer licens för yrkesfiske i des-
sa sjöar. Sedan den nya fiskelagen kom
1994, är det ett krav att man skall ha licens
för att få bedriva fiske på allmänt vatten i
dessa sjöar. Eftersom det, till skillnad från i
haven, inte finns några fångstkvoter i våra
insjöar, regleras fisket och begränsas
fiskuttaget där genom att begränsa antalet
fiskare. Detta görs i beståndsvårdande
syfte.

Av de fyra sjöarna förekommer minst antal
fiskare (22 st) i Vättern. Vättern är visser-
ligen näst störst av landets sjöar, men den
låga produktionsförmågan gör att avkast-
ningen av fisk är låg per ytenhet. Vättern
skiljer sig också från de övriga sjöarna
genom att alla kommersiellt viktiga arter är
kallvattenarter, röding, sik, öring och in-
planterad lax. I de andra sjöarna utgör de
utpräglade varmvattenarterna ål, gös och
även abborre och gädda viktiga inslag i
yrkesfisket. I Vättern är det alltså få arter
som utgör basen i fisket. Det huvudsakliga
fisket i Vättern bedrivs med nät. Sik, rö-
ding och även öring fångas huvudsakligen
i bottensatta nät, medan lax fångas i flytnät
och på revar. Dessutom förekommer ett
visst fiske med fasta redskap, s k kombi-
fällor, i vilka fångas mindre mängder av
flertalet arter, huvudsakligen på våren me-
dan vattnet ännu är kallt och fisken går
relativt strandnära.

Fiskestatistik började samlas in från alla de
stora sjöarna redan 1914. I de övriga sjöar-
na upphörde statistikinsamlingen redan
1921 och i Vättern 1924. I Vättern åter-
upptogs dock statistikinsamlingen redan
året därpå och har pågått sedan dess. Även
om statistiken samlats in på lite olika sätt
och omfattat olika kategorier fiskande un-
der åren, så måste man påstå att fiskestati-
stiken från Vättern är unik för landet. Fram
t o m 1993 fanns också statistik över de
registrerade fritidsfiskarnas fångster, dvs
från de som fiskade med t ex utter och nät.

Före 1994 behövde alltså yrkesfiskaren
inte inneha licens för fiske i Vättern. Stati-
stik insamlades fram till detta år även från
de som inte innehade licens, men regel-
bundet försålde sin fångst, s k biyrkesfiska-
re. Dessa kallades tillsammans med de
licensierade fiskarna för förvärvsfiskare.
De som 1993 kunde uppvisa tillräckligt
stor inkomst av fisket fick då yrkesfiskeli-
cens. Statistiken nedan omfattar därför
förvärvsfiskets fångst t o m 1993 och det
licensierade yrkesfiskets fångst därefter,
eftersom kategorin biyrkesfiskare försvann
från sjön.
Intressant att notera är att från det att stati-
stiken infördes och fram till slutet av 1940-
talet fanns över 100 personer som klassa-
des som yrkesfiskare och ca 400 som klas-
sades som biyrkesfiskare i sjön, att jämföra
med de 22 yrkesfiskare som lämnade fis-
kestatistik 1999.

Fångst av viktigare arter

Röding har alltid varit den viktigaste arten
i Vättern. Under de första åren av statistik-
perioden uppges fångsten till ca 30 ton per
år. Därefter pendlade fångsten mellan 45
ton och till som mest 75 ton år 1948. Där-
efter har fångsten minskat successivt och
med undantag för 1973 (52 ton) legat un-
der 50 ton. Mellan 1980 och 1989 pendla-
de fångsten mellan 24 och 31 ton per år.
Sedan följde några goda år mellan 1990



och 1994, då 35-43 ton fångades årligen.
Därefter minskade fångsten åter och har
legat under 20 ton sedan 1996. Lägsta
fångsten noterades 1997, då endast 14 ton
fångades (Figur 1). Sista året (1993) som
statistik fanns från fritidsfisket uppgavs

fångsten hos dessa fiskare till över 22 ton,
samtidigt som yrkesfiskestatistiken visade
på en fångst av ca 36 ton. Enligt denna
statistik tog alltså fritidsfiskarna detta år
nästan 40% av årsfångsten av röding.
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Figur 1. Den yrkesmässiga årsfångsten (ton/år) i Vättern av röding, sik och siklöja 1914-1999.

Sikar är Vätterns näst viktigaste arter. I
sjön förekommer tre arter, storsik, älvsik
och sandsik. Av dessa är sandsik den van-
ligast förekommande arten. Fram till ca
1950 var årsfångsterna av sik vanligtvis ca
10 ton lägre än rödingfångsterna och
pendlade runt 50 ton per år. Med start i
början av 1950-talet ökade sikavkastningen
dramatiskt och under åren 1964-65 fånga-
des över 160 ton årligen. Den högsta års-
fångsten noterades 1971, då 170 ton fånga-
des. Därefter har också sikfångsten mins-
kat, även om strax över 100 ton fångades
per år under åren 1982-1984. 1993 gick
årsfångsten för första gången ned under 50
ton och 1999 noterades den lägsta fångsten
på bara ca 32 ton (Figur 1). Enligt den tidi-
gare tillgängliga fritidsfiskestatistiken ut-
gjorde fritidsfiskets fångst ca 1/3 av det
sammanlagda årsuttaget av sik.

Öring har också varit och är fortfarande av
stort värde för fisket. Öringbestånden har
drabbats av beståndssvackor till följd av

mänskliga aktiviteter vid två tillfällen un-
der statistikperioden. Först 1918, då Mo-
tala kraftverk byggdes, varvid den rekord-
stora utloppslekande öringen i Motala
ström slogs ut. Tidigare och fram till 1924
hade den uppgivna årsfångsten varit 10-15
ton. Därefter reducerades fångsten till 5-10
ton under en lång rad år, men under 1950-
talet var den åter uppe i drygt 10 ton, möj-
ligen tack vare de utsättningar som gjordes
av öring. Med början i slutet av 1960-talet
minskade sedan fångsterna åter genom att
kvarvarande lek och uppväxtvattendrag
försurades varvid reproduktionen försäm-
rades. Som minst fångades bara drygt 2 ton
per år under åren 1976-1981. De kalk-
ningsåtgärder som sattes in har varit fram-
gångsrika och under 1990-talet har 5-6 ton
fångats årligen (Figur 2). Totalstatistiken
visar att 1993 var fritidsfiskets fångst av
öring ca hälften av den yrkesmässiga
fångsten.
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Figur 2. Den yrkesmässiga årsfångsten (ton/år) i Vättern av öring och kräftor 1914-1999.

Siklöja har haft ett litet kommersiellt vär-
de, framför allt sedan 1980-talet. Arten
fiskas nu i liten omfattning för färskkon-
sumtion på sommaren och i övrigt bara till
agn på lax- och rödingrevar. Tidigare och
fram till 1978 var dock fångsten av siklöja
av samma storleksordning som av röding
och vissa år t o m betydligt högre. Som
mest uppgavs fångsten till 70 ton (1918)
och 66, 68, 63 resp 61 ton under åren 1955,
1957, 1959 och 1960. Beståndet drabbades
av hög dödlighet, troligen till följd av svält,
1978 och 1993, vilket reducerade beståndet
och fångsten i två omgångar. Vid båda
tillfällena observerades massor av döda
siklöjor. Efter den första dödligheten repa-
de sig beståndet och 1983 uppgavs fångs-
ten till drygt 14 ton. Efter det andra tillfäl-
let har beståndet endast ökat långsamt, men
1999 fångades 5,4 ton. Man skall dock ha i
minnet att fångststatistiken utgör ett bra
mått på tillgången på siklöja, genom att det
riktade fisket efter siklöja nu är av mycket
mindre omfattning än vad det har varit
(Figur 1).

Lax är inte naturligt förekommande i sjön
utan sätts ut (Nyberg & Sers 2000). Fisket
och fångsterna började öka under senare
häften av 1970-talet. De högsta fångsterna
i yrkesfisket noterades i början av 1990-
talet och som mest fångades 27 ton 1993.
Detta år var det sista, då även fritidsfiskar-
na lämnade statistik. Enligt denna uppgick
fångsten till knappa 13 ton, dvs totalt upp-
gavs fångsten till ca 40 ton. Sedan dess har

fångsten och även återfångsterna av märkta
laxar minskat drastiskt och yrkesfiske-
fångsten 1999 var endast 6,4 ton (Figur 3).
Andelen av årsfångsten som görs av fri-
tidsfiskare har ökat, att döma av återfynd
av märkta laxar (op. cit).

Harr fångas i liten omfattning i det kom-
mersiella fisket. Tyvärr anges fångsten
över huvud taget endast i undantagsfall,
genom att harren sorteras som sik. Detta
görs inte av okunskap, utan därför att de
dels är få och dels säljs tillsammans med
sik. Uppskattningsvis fångas 1-2 ton årli-
gen. Fritidsfiskets fångst av harr var ca 2
ton årligen i början av 1990-talet.

Lake fångades tidigare i ganska stora
mängder och fram till 1960 var fångsten
vanligtvis 30-40 ton årligen. I sjön före-
kommer två typer av lake, en djuplevande
och storvuxen form (djuplake) och en
ganska grunt levande och mer småvuxen
(stenlake). Lakbeståndet och speciellt
djuplaken minskade drastiskt under 1960-
talet av någon ej klarlagd orsak. Det går
inte att bedöma utifrån statistiken i vilken
grad lakbeståndet återhämtat sig. Laken
har i dag mycket litet ekonomiskt värde
och kan bara säljas under några vintermå-
nader. Under övriga delar av året kastas
laken bara över bord. Inget riktat fiske fö-
rekommer längre. Fångsten avspeglar där-
för inte beståndsstorleken. 1993 var år-
fångsten av lake ungefär lika stor i fritids-
fisket som i yrkesfisket.



Gädda förekommer i Vättern huvudsakli-
gen strandnära och i skärgårdsområden.
Fram till 1946 var årsfångsten med få un-
dantag över 10 ton. Bortsett från några år
på 1950-talet har den sedan legat under 10
ton och minskat hela tiden. Sedan 1997 har
fångsten understigit 1 ton (Figur 3).

Abborre, som också är en varmvattensart,
förekommer inom i stort sett samma områ-
den som gädda. Fångsten av abborre har

förändrats relativt lite under den period
statistiken omfattar. I början av perioden
fångades 11-14 ton årligen, under 1920-
och 1930-talen 10-19 ton, under 1940- och
1950 talen 11-22 ton och under 1990-talet
fångades som mest 12 resp 10 ton 1993
och 1995. Mindre mängder fångades dock
under 1970- och 1980-talen samt under de
senaste åren. 1999 var fångsten endast 4,3
ton (Figur 3).
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Figur 3. Den yrkesmässiga årsfångsten (ton/år) i Vättern av abborre, gädda och lax.

Flodkräfta fångades i mindre mängder i
Vättern fram till 1937, varefter beståndet
uppenbarligen slogs ut helt av kräftpest.
Den högsta fångsten av flodkräfta notera-
des 1927, då 475 kg uppges ha fångats.

Signalkräfta fångas också (ännu) i liten
omfattning och då främst i norra delen av
sjön, där beståndet uppenbarligen är bäst
(Degerman & Nyberg 2000). Den ameri-
kanska signalkräftan är motståndskraftig
mot kräftpest och har inplanterats såväl i
tillrinnande vattensystem som i Vätterns
skärgårdsområden. Fångsten i yrkesfisket
har ökat från uppgivna 60 kg 1990 till 2,1
ton 1999 (Figur 2). Den huvudsakliga yr-
kesmässiga fångsten har gjorts på enskilt
vatten. Under 1999 gav länsstyrelserna
runt sjön tillstånd till ”allmänheten” att
fiska på allmänt vatten. Den sammanlagda
fångsten på allmänt vatten i detta fiske har

beräknats till drygt 9,7 ton (Degerman &
Nyberg 2000).

Utöver ovan behandlade arter fångas mind-
re mängder gös, ål och regnbåge.



Diskussion

Vättern är unik, inte bara inom den geogra-
fiska regionen, utan även i landet. Detta bl
a på grund av sin näringsfattigdom, stora
djup, vattnets långa omsättningstid, före-
komsten av glacialrelikta organismer och
unika fisksamhälle (Svärdson 1988 m fl,
Degerman m fl 2000). Historiskt sett har
sjön påverkats av direktutsläpp från indu-
strier och kommuner samt annan mänsklig
aktivitet inom tillrinningsområdet. Dessut-
om påverkas vattnet, genom att sjöytan är
stor i relation till tillrinningsområdet, i hög
grad av nederbördens sammansättning och
annat atmosfäriskt nedfall direkt på sjö-
ytan.

Fisksamhällets och fångsternas förändring
i historisk tid har till största delen påver-
kats av tillskott av växtnäringsämnen och
senare en avlastning av växtnäringsämnen
samt fiskets bedrivande. Genom att Vättern
hyser ett för regionen unikt fisksamhälle,
där den för kalla och mycket näringsfattiga
sjöar typiska arten röding utgör en nyckel-
art, är fisksamhället synnerligen känsligt
för förändringar i vattenkvaliten vad gäller
växtnäringsämnen och produktivitet. De
andra dominerande arterna, sikarna, är mer
toleranta och gynnas t o m av en måttligt
ökande näringsrikedom och ökande pro-
duktivitet. Det är för övrigt mycket ovan-
ligt även i norrändska sjöar att livskraftiga
rödingbestånd kan samexistera med sik(ar).
Sikarna är mycket konkurrensstarka och
rödingbestånden minskar vanligtvis un-
dantagslöst om sik kommer in i sjön.

Fisket bedrevs fram till slutet av 1940-talet
av ett stort antal personer och med jämfö-
relsevis ineffektiva redskap. Till en början
var näten av lin och senare av bomull. Un-
der början av 1950-talet infördes spunna
nylonnät och senare nät av heldragen ny-
lon. Senare har också en typ av nät med
”spunnen heldragen” nylon (”monotvist”)
införts. Dessa nät förekommer inte i någon
annan sjö i landet. I början av 1980-talet
var merparten av näten 3 meter djupa men

betydligt djupare (10-15 m) började kom-
ma till användning (Vätterns Vatten Vård
1984). Fisket har alltså effektiviserats och
de nya näten fångar sannolikt uppväxande
individer i större omfattning än de tidigare
använda och mer grovtrådiga näten. Detta
innebär att en större andel av beståndet
reduceras innan individerna nått fångstbar
storlek.

Ett annat generellt problem är nätfiske på
blandbestånd av arter som har så stora
skillnader i tillväxtegenskaper som röding
och sik. Dessutom finns skillnader i till-
växtegenskaper även mellan sikarterna. I
Vättern är problemet särskilt uttalat genom
att båda arterna är kallvattenarter och inte
sällan uppehåller sig i samma områden och
på samma djup i sjön. För att kunna be-
skatta det relativt småvuxna sikbeståndet är
förhållandevis småmaskiga nät tillåtna,
vilket innebär att även småröding riskerar
att fångas. Vätterns fiskbestånd beskattas,
förutom av yrkesfiskare, även av personer
som fiskar med stöd av enskild fiskerätt på
eget vatten och av allmänheten på det all-
männa vattnet, som är av stor omfattning i
Vättern. Enligt fritidsfiskestatistiken som
fanns fram till 1993 utgjorde fritidsfiske-
fångsten ca 1/3 av årsfångsten av flertalet
arter i sjön.

Förändringarna i sjöns vattenkvalitet, vad
avser växtnäringsämnen och produktions-
förmåga, avspeglas väl av förändringarna i
fångst av röding resp sik under den tidspe-
riod som fiskestatistiken omfattar. I början
och fram till perioden 1921-1930 var års-
medelfångsterna av sik och röding i stort
sett identiska och drygt 40 ton per år. Un-
der 1930- och 1940-talen ökade röding-
fångsten mer än sikfångsten och var i me-
deltal ca 60 ton per år under perioderna
1931-1940 och 1941-1950. Detta berodde
sannolikt främst på ett mer intensivt fiske.
Statistiken visar nämligen att fiskarnas
nätinnehav ökade från 8 100-9 500 nät
under perioden 1915-1929 till som mest 14
500 resp 15 000 nät under perioderna
1935-1939 och 1940-1944. Möjligen kan



också en viss begynnande näringstillförsel
ha gynnat produktionen av röding.

I slutet av 1940-talet och under 1950- och
1960-talen ökade näringstillförseln påtag-
ligt till sjön genom industriernas utveck-
ling och framför allt genom tillförseln från
hushållens avlopp. I den mån kommunala
avloppsreningsverk fanns, förekom bara
biologisk rening. Under 1960- och 1970-
talen gynnade detta sikproduktionen och
–avkastningen i mycket hög grad, vilket
medförde att årsmedelfångsten steg till
strax över 130 ton under perioden 1961-
1970. Samtidigt minskade rödingfångsten
till under 40 ton (Figur 1). Det är ingen
tvekan om att den jämförelsevis höga när-
ingsrikedomen gynnade sikarna på bekost-
nad av rödingen. Man kan också hävda att
de införda nylonnäten effektiviserade fis-
ket, men då borde även rödingfångsten ha
ökat. Statistiken visar också att det totala
nätinnehavet i sjön minskade från ca 15
000 nät 1950 till under 13 000 nät 1960,
dvs under den period sikfångsten ökade
mest (Figur 1). Det är alltså ingen tvekan
om att sikbeståndet var starkt.

I takt med förbättrade reningsåtgärder i
industrier och kommuner har näringsnivån
i sjön minskat och detta överraskande
snabbt. Fosfor, som begränsar produktio-
nen i sötvatten, bedöms nu vara tillbaka på
den ”naturliga bakgrundsnivån”. Sikav-
kastningen har minskat radikalt från 130,5
ton i genomsnitt för perioden 1961-1971
till drygt 45 ton i medeltal under åren
1991-1999, dvs den var i genomsnitt i
samma nivå som när statistikinsamlingen
inleddes. Rödingavkastningen har också
minskat radikalt, men inte i samma relativa
omfattning som sikavkastningen, utan från
som mest 60,4 ton i medeltal under åren
1931-1940 till i medeltal 24,8 ton under
perioden 1991-1999. Detta visar åter att det
var sikarna som gynnades mest av den ti-
digare ökade näringsrikedomen. Den ne-
gativa utvecklingen av fångsterna under
1990-talet av båda arterna inger dock far-
hågor.

Till skillnad från i Vänern och Mälaren har
inget fiske efter siklöja för romberedning
utvecklats i Vättern. Möjligen beror detta
på att vätternsiklöjan är småvuxen. Det
riktade fisket efter siklöja är därför av
mycket liten omfattning.

Laxfångsterna har minskat mycket kraftigt
i yrkesfisket sedan rekordåret 1993, trots
oförändrad nivå på utsättningarna. Detta
kan bero på ökade fångster och konkurrens
från fritidsfisket samt en sannolikt ökad
dödlighet från utsättning till laglig storlek
(60 cm) (Nyberg & Sers 2000). Med hän-
syn till bl a konkurrensen med rödingen
om bytesfiskarna spigg, nors och siklöja
kommer laxutsättningarna att reduceras.

Fisket efter varmvattenarterna gädda och
abborre har alltid varit av ringa betydelse i
Vättern och dessutom minskat i sen tid.
Bortsett från att priset är lägre än på lax-
fiskarterna, beror detta på att gädda och
abborre huvudsakligen förekommer i be-
gränsade skärgårdsområden, främst i sjöns
norra del, där yrkesfiske knappast före-
kommer numera.

De i skärgårdsområden och tillrinnande
vattensystem inplanterade amerikanska
signalkräftorna ökar snabbt i utbredning
och täthet. Beståndet kommer med säker-
het att öka ytterligare. Ännu så länge har
dock yrkesfisket på allmänt vatten varit av
liten omfattning. Till största delen beror
detta på att kräftorna ännu huvudsakligen
förekommer på enskilt vatten och nästan
inte förekommer alls i delar av sjön där
flertalet yrkesfiskare finns, t ex omkring
Hjo (Degerman & Nyberg 2000). En ytter-
ligare anledning kan vara att kräftfisketi-
den (augusti) sammanfaller med den van-
ligtvis bästa tiden för röding- och sikfiske.
Sannolikt kommer dock kräftornas avkast-
ning att öka väsentligt under de närmaste
åren. Oro har framförts över signalkräftbe-
ståndets tillväxt och negativa effekter av
predation både på glacialrelikta kräftdjur



och röding och sikrom (Nyberg & Deger-
man 2000).
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Ekoräkning av pelagisk fisk i Vättern
Olle Enderlein & Eva Bergstrand, Fiskeriverket

Inledning

Fisk är ofta topprovdjuret i våra sjöar.
Detta innebär att fisken starkt påverkar
bytesdjuren. Kunskap om fiskbestånden är
därför en grundförutsättning för att förstå
sjöekosystemet. En komplicerande faktor
är att människan ofta går in och beskattar
fiskbestånden selektivt, dvs vissa arter och
storlekar fångas, medan 'skräpfisken' läm-
nas kvar. Detta ger en skevhet i fisksam-
hället som får återverkan på övriga orga-
nismer.

Som en tumregel kan man säga att alla
unga fiskar livnär sig på djurplankton,
främst kräftdjursplankton ('vattenlop-
por'). Medan några få arter stannar på den-
na diet hela livet, utnyttjar rovfisk bara
djurplankton under sin första levnadstid
och går därefter över på att äta smådjur
(insekter, snäckor, maskar) och senare fisk.
Fisk som stannar på djurplanktondiet bru-
kar var små, kortlivade arter som lever
pelagiskt, dvs i de fria vattenmassorna.
Ofta är tillgången på djurplankton begrän-
sande i näringsfattiga sjöar som Vättern.
Rika årskullar av pelagiska djurplankton-
ätare som nors och siklöja uppstår därför
bara vissa år.

Det bör betonas att de pelagiska fiskarterna
ofta utgör stapelfödan för viktiga pelagiska
rovfiskar som lax och gös. Ur denna aspekt
är det viktigt att känna till bestånden av
pelagiska fiskar eftersom de utgör födoba-
sen för yrkes- och fritidsfiskets nyckelar-
ter.

Ekoräkning

För att undersöka fiskbestånd i mindre
sjöar används ofta standardiserat nätprov-
fiske med översiktsnät. Dessa nät består av
flera olika maskstorlekar och kan därför
fånga alla storlekar och arter av fisk. Tra-
ditionella nätprovfisken med översiktsnät i
det fria vattnet i stora och djupa sjöar är
dock kostsamma och svåra att utföra om
man eftersträvar säkra resultat. Man kan
tycka att det skulle duga med yrkesfiskets
fångststatistik för att hålla reda på hur det
går med de pelagiska fiskarna, men nors
och unga siklöjor ingår inte i fisket. Där-
med finns det ingen fångststatistik som
underlag för beståndsuppskattningar och
fångstprognoser. Det går till exempel inte
att veta hur stort norsbeståndet är, eftersom
nästan ingen fiskar efter arten, och det är
svårt att veta hur stort beståndet av unga
siklöjor är eftersom fisket främst sker efter
lekmogen fisk. Därför måste man använda
alternativa metoder för att följa de pelagis-
ka fiskbestånden.

För att lösa uppgiften att räkna fiskar i den
fria vattenmassan har hydroakustiska me-
toder utvecklas. Dessa utnyttjar ljudpulser
för att få en 'radarbild' av de ekon som
återkastas av enskilda fiskar, främst från
simblåsan och skelettet. Det är bara pela-
gisk fisk som går att räkna eftersom botten-
fiskars ekon försvinner i ljudströmmen av
ekon från bottnen. Ljudpulserna sänds ut
från en givare monterad under eller vid
sidan av båten. De återkastade ekona tas
emot i samma givare. Ekots styrka mäts i
decibel.



Figur 1. Ekogram från Vättern dagtid (vänster) och natt (höger). I skymningen har stimmen av pelagisk fisk
upplösts när de stiger för att äta djurplankton. Det är då lättare att urskilja enskilda fiskar.

Dagtid samlas ofta pelagisk fisk i täta stim
och ofta står dessa bottennära. Därför är
det svårt att räkna enskilda fiskars ekon
dagtid (Figur 1). I figuren ser ni hur tätt
stimmen av fisk kan stå, faktiskt så tätt att
ekot därifrån liknar ekot från botten. När
ekolodstekniken utvecklades under andra
världskriget för att jaga ubåtar missupp-
fattades ofta täta stim av fisk och räkor
som falska havsbottnar (phantom bottoms).
Ekoräkning i våra stora sjöar sker därför
nattetid, då stimmen upplösts för födosök.
Arbetet bedrivs under augusti-september
då nätterna är mörka och årsungarna av
alla arter är tillräckligt stora (>4 cm) för att
kunna räknas.

Till skillnad mot provfiske med nät får
man ett kvantitativt mått på fiskmängden,
dvs man får en skattning av den faktiska
fiskmängden per ytenhet. De inspelade
ekona behandlas i avancerade dataprogram
som gör beräkningarna av antal fiskar, de-
ras storlek samt vilket djup de uppehöll sig
på.

I princip kan man säga att ju större fisk,
desto större blir ekot. Därför kan man för-
utom att räkna enskilda fiskar även be-
stämma en ungefärlig storlek på fisken.
Vilken fiskart det är som givit ljudeko kan
man ofta avgöra direkt på storleken av ekot
eller genom att studera fiskens/stimmets
beteende och uppehållsplats. I sjöar med
endast en pelagisk art är detta tillfyllest. I
sjöar med flera arter pelagiskt måste man

komplettera ekoräkningen med en samtidig
trålning med en finmaskig (5 mm) trål. Ur
trålfångsten ser man fördelningen på arter
och storlekar. Att tråla över stora ytor är
dock arbetsamt och dyrt, så trålningar sker
bara som stickprov. Dessutom är  trålning-
en destruktiv, till skillnad mot ekolodet
som möjligen bullrar en kort stund. Tre
tråldrag (ytligt, i och under språngskiktet)
inom några områden, beroende på sjöstor-
lek, används som ett medelvärde på sjöns
fiskartsammansättning. Ekoräkning över
stora arealer tolkas sedan med denna mall.

Ekoräkningen utförs på samma sätt år från
år. Man kör utefter speciella linjer (tran-
sekter) i sjön. I Vättern används Fiskeri-
verkets undersökningsfartyg Ancylus för
ekoräkning och trålning. Trålningen brukar
ta 5-10 minuter och utförs i ca 2 knops fart.

Utvecklingen av pelagisk bytesfisk i Vät-
tern
I Vättern dominerar nors det pelagiska
fisksamhället. Beståndet fluktuerar mellan
åren men kan grovt sägas utgöras av 400-
4500 norsar per hektar sjöyta. Det kan allt-
så skilja en tiopotens i beståndsstorleken
mellan år! Norsen gynnas varma somrar då
de unga fiskarna hinner tillväxa ordentligt
inför vinterns svältperiod. Åren 1992, 1994
och 1997 var norsbestånden rika. År 1999
var årsklassen svagast under hela perioden
1988-1999, endast 394 norsar per hektar
(Figur 2).



Siklöja är föremål för ett mindre omfattan-
de romfiske i Vättern. Beståndet av siklöja
är generellt ca 5 gånger mindre än norsbe-
ståndet, ca 30-600/hektar (Figur 2). I sjön
förekom en osedvanligt rik årsklass av
siklöja den varma sommaren 1992, 583
siklöjor per hektar. Eftersom Vättern är
näringsfattig blev siklöjebeståndet (och
norsbeståndet) så stort att svält drabbade
siklöjorna sommaren 1993. Döda siklöjor

kunde påträffas ute i sjön, vilket således
var helt ’naturligt’. År 1999 var beståndet
av siklöja relativt gott. Det var det näst
högsta värdet under hela perioden 1988-99,
vilket innebär att siklöjefisket gynnas de
närmaste åren.
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Figur 2. Antal individer per hektar av pelagiska fiskar vid undersökningar i Vättern 1988-2000.

Övriga fångade arter utgörs främst av stor-
spigg, vissa år förekommer även unga sikar
och sällsynt unga hornsimpor. Spigg tycks
ha varit vanligare i sjön under de varma
åren 1992-94. Eftersom spigg är en viktig
bytesfisk för lax följs även detta bestånd.

Slutsatser
•  Det är naturligt stora variationer i

bestånden av pelagisk fisk.
•  Variationerna tycks främst koppla-

de till klimatet och några andra
trender föreligger ej.

•  Fortsatt övervakning är viktig för
att studera effekten av laxutsätt-
ningarna och dimensionera fisket.





Elfiske i tillrinnande vatten-
drag

Arne Johlander & Fredrik Nöbbelin,
Utredningskontoret Jönköping

INLEDNING

Ett flertal av de bäckar och åar som rinner
till Vättern har en viktig ekologisk funk-
tion som lekområde för olika fiskarter i
sjön. Vissa fiskar, såsom öringen, nyttjar
dessutom under ungstadiet strömvattens-
miljön i vattendragen som uppväxtområde.
Att säkerställa god vattenkvalitet, liksom
att bibehålla naturliga biotoper i tillrinnan-
de vattendrag till Vättern, är därför av stor
betydelse för fiskfaunan i sjön. Nationellt
har de sk Vätterbäckarna ansetts viktiga att
skydda för att bevara den naturliga mång-
falden och vattendragens betydelse ur fis-
ke- och naturvårdssynpunkt har motiverat
att flera har angivits som av riksintresse
enligt NRL.

Fiskeriverkets utredningskontor i Jönkö-
ping har på uppdrag av Vätternvårdsför-
bundet under sommaren 1999, på motsva-
rande sätt som tidigare år, utfört elfiskeun-
dersökning i sex av Vätterns tillrinnings-
bäckar. Undersökningen, som i första hand
inriktas på kontroll av öringreproduktio-
nen, ingår som en del av den regionala
miljöövervakningen av Vättern.

UNDERSÖKTA VATTENDRAG

Tillrinningen till Vättern sker genom ett
stort antal bäckar och åar medan avvatt-
ningen av sjön sker österut via Motala
ström till Östersjön. Vättern med tillrin-
nande vattendrag ingår i Motalaströms
vattensystem (SMHI-nr 67).

De elfiskeundersökningar som genomförts
1999 i till i i åd t till Vätt

och som redovisas i föreliggande rapport,
omfattar kontroller på lokaler i sex utvalda
vattendrag (tabell 1.) Deras läge kring
Vättern framgår av bifogad översiktskarta
(fig 1.)

Tabell 1  Vattendrag ingående i 1999 års elfiskeun-
dersökning.
Vattendrag Provlokaler Län
Granviksån 650170

142690
Västra
 Götaland

Hornån 542805
139975

Jönköping

Gagnån 643100
140155

Jönköping

Knipån 642500
139880

Jönköping

Tabergsån 640225
139945

Jönköping

Röttleån 643120
141875

Jönköping

De övre delarna av Vätterns tillrinnings-
område är belägna på en höjd av drygt 300
meter över havet medan Vätterns yta ligger
ca 89 m ö h. Höjdskillnaderna medför en
väsentlig lutning i flera vattendrag, vilket
bl a ger upphov till de långa strömsträckor
som utgör lämpliga biotoper för uppväxan-
de öring. I de södra delarna av tillrinnings-
området är fallhöjden så stor att det i flera
bäckar och åar finns naturliga vandrings-
hinder för uppvandrande fisk. I många av
vattendragen till Vättern har fallhöjden
nyttjats för kvarnverksamhet, kraftproduk-
tion mm. De sex undersökta vattendragen
innehåller alla strömsträckor som lämpar
sig för öringproduktion. Vandringshinder
för uppvandrande fisk, i form av dammar
och fall, gör dock att det främst är de nedre
delarna som nyttjas som reproduktionsom-
råde av Vätteröringen.

Miljöförhållandena i vattendragen är av
avgörande betydelse för fiskfaunan. Delar
av Vätterns tillrinningsområde är försur-
ningspåverkat och i flera av Vätterns till-
flöden har kalkning blivit nödvändig för att
upprätthålla en god vattenkvalitet. Vatten-
föringsförhållandena i bäckarna är också
av stor betydelse för fiskproduktionen och
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tag påverkar ett flertal Vätterbäckar, bl a
några av de som ingår i undersökningen.

Figur 1. Översiktskarta över elfiskade vattendrag
nr 1: Granviksån
nr 2: Gagnån
nr 3: Hornån
nr 4: Knipån
nr 5: Tabergsån
nr 6: Röttleån

METODIK VID ELFISKET

Vid undersökningarna i vattendragen har
elfiske nyttjats för att kontrollera fiskbe-
ståndet på olika provytor. Fisket 1999 har,
som tidigare år, skett med normal elfiske-
metodik, vilket bl a innebär fiske mot vatt-
nets strömriktning på ett sådant sätt att hela
provytan täcks in. Ett motordrivet elfiske-
aggregat har använts och nyttjad spänning
har varit ca 400 V. Elfiskena i de aktuella
vattendragen utfördes under augusti må-
nad. Öringungarna uppehåller sig då på
uppväxtområdena och årsynglen har nått

sådan storlek att de kan fiskas på kvantita-
tivt sätt.

I fält har elfiskena genomförts med sk suc-
cessiv utfiskning, med tre upprepade fiske-
omgångar. Detta möjliggör bl a skattning
av populationsstorlek av öring med viss
säkerhet. Avfiskning har i respektive bäck
skett på ett bestämt avsnitt (provyta), om-
fattande en yta på mellan 105 och 260 m2.
Platsen för elfisket har ursprungligen valts
bl a med utgångspunkt från att den skall
representera en lämplig uppväxtbiotop för
öringungar.

För att kunna belysa utvecklingen i vatten-
dragen har stor vikt lagts vid att på varje
lokal utföra elfiskena så att resultaten blir
så jämförbara som möjligt med tidigare års
undersökningar. Samtidigt finns nu även
viss möjlighet till jämförelse mellan loka-
ler och vattendrag. Det kan nämnas att
vattenföringen vid 1999 års undersökning-
ar i flertalet bäckar var kring den normala
för årstiden och fiskena gick på så sätt
praktiskt att genomföra på ett bra och jäm-
förbart sätt.

Vid elfiskena har förhållanden kring fisket
samt fångsten för respektive fiskeomgång
noterats i speciella sk elfiskeprotokoll. All
fisk har noterats med avseende på art, antal
och storlek. Längdmätning av alla öringar
har skett på samma sätt som tidigare år,
dvs till närmsta halva cm. Klassning av
åldersgrupper hos öringungar har gjorts
med utgångspunkt från längdfördelning.
(Angivna åldersgrupper :  0+ = årsunge , >
1+= fjolårsunge eller äldre.) Vikten hos
den samlade fångsten av varje art har note-
rats, vilket möjliggör beräkning av fisk-
biomassa. Efter avslutat fiske har fångad
fisk återutsatts inom provytan.

Elfiske, på det sätt som nu har utförts, in-
nebär att merparten av populationen av
öring och andra fiskarter på en provsträcka
fångas upp. Vid successiv utfiskning med
tre fiskeomgångar fås t ex normalt ca 85 -
95 % av den fångstbara öringpopulationen.



(Anm. En liten del av populationen är ofta
av olika skäl inte fångstbar och ingår där-
med inte i resultat och beräkningar.) Skatt-
ning av antalet kvarvarande fångstbara
öringar liksom det totala antalet öringungar
inom de olika provytorna har sedan gjorts
från fångstdata med hjälp av Zippin´s me-
tod. Separat beräkning har gjorts för öring
0+ respektive öring > 1+. Besättningstäthet
på den avfiskade provytan har beräknats
genom att dividera det beräknade antalet
öringar inom provytan med provytans are-
al. Motsvarande beräkning har gjorts för att
ange tätheten i form av öringbiomassa.

RESULTATREDOVISNING

Vid 1999 års elfiskeundersökningar utför-
des, som beskrivits ovan, kontroll i sex av
tillflödena till Vättern; Granviksån, Gag-
nån, Hornån, Knipån, Tabergsån samt
Röttleån. I enlighet med undersöknings-
programmet har fiske skett på en angiven
lokal i respektive vattendrag. I nedanståen-
de tabell redovisas en sammanställning av
resultaten av dessa provfisken (tabell 2.).

Tabell 2.  Sammanställning av resultat från 1999 års elprovfisken i sex av Vätterns tillflöden.

Öring Öring Öring   Fångst av

Vattendrag Datum Provyta Fångst, Beräknad täthet, Beräknad
biomassa,

  övriga arter

m2 st st /100m2 kg/100m2

0+ 1+/Ä 0+ 1+/Ä

  Granviksån 1999-08-04 105 107 13 113 13 0,8 Lake, abborre
  Gagnån 1999-08-03 150 66 62 48 44 0,8 Nejonöga
  Hornån 1999-08-04 105 71 54 78 51 1,1 -
  Knipån 1999-08-12 150 58 34 42 23 0,5 Nejonöga
  Tabergsån 1999-08-24 260 16 14 6 6 0,2 Bergsimpa, lake, kräfta
  Röttleån 1999-08-23 160 197 59 155 43 1,6 Bergsimpa, lake

  Förklaring:

  Öring:    0+ = årsungar ,  1+/Ä = tvåsomriga eller äldre ungar

I följande redovisas 1999 års elfiskeresultat
i respektive vattendrag. Vissa kommentarer
till resultaten lämnas också och speciellt
fokuseras förekomsten av öringungar. In-
ledningsvis ges även en kort beskrivning
av miljöförhållandena i och kring vatten-
draget.

Granviksån  

Kommun: Karlsborg
Avrinningsområde: 16-19 km2

Granviksån mynnar till norra delen av
Vättern, ca 12 km norr om Karlsborg.
Bäcken avvattnar bl a Bergsjön, Kvarnsjön
och Ottersjön. Avrinningsområdet är till
stor del skogsbevuxet och marken känslig
för försurning. För att minska försurnings-
påverkan i området påbörjades kalkning i
flera sjöar sjöarna inom tillrinningsområdet
1985-86 och har sedan dess upprepats i
olika omgångar. Öringens uppvandrings-
möjligheter i Granviksån begränsas av en



dammanläggning och endast den nedersta
delen av ån är tillgänglig som reproduk-
tionsområde för Vätteröring.

Elfiske 1999 - resultat och kommentarer

Elfiskelokalen, som är förlagd till nedre
delen av vattendraget i höjd med värdshu-
set, utgör en bra öringbiotop. Fångsten på
lokalen 1999 dominerades av öringungar.
Dessutom noterades lake och abborre. Ör-
ingbeståndet visade en relativt hög täthet
där beräknad täthet uppgick till ca 126 ör-
ingar/100 m_. Merparten utgjordes av års-
ungar (ca 113 st/100 m_). Beräknad täthet
av öring på lokalen, uttryckt som biomas-
sa, uppgick till drygt 0,75 kg/100m2. Re-
sultatet 1999 framgår av nedanstående dia-
gram och jämförs med tidigare elfiskedata
från lokalen (fig 2.).
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Figur 2. Elfiske i Granviksån, lokal Värdshuset,
perioden 1991-99.

Fångsten vid elfisket 1999 i Granviksån
pekar på en god rekrytering av öring. Tät-
heten av årsungar är högre i jämförelse
med de två föregående åren och antalet
öringungar på provytan är åter i nivå med
vad som erhölls vid utförda undersökning-
ar 1991-1996. Andelen äldre öringungar
har ökat de senaste åren vilket tyder på en
ökad överlevnad hos årsungarna. Fångsten
av övriga fiskarter 1999, abborre (1 st)
samt lake (5 st), pekar inte på någon vä-
sentlig skillnad jämfört med tidigare år.

Gagnån

Kommun: Habo
Avrinningsområde: ca 29 km2

Gagnåns avrinningsområde i Habo kom-
mun omfattar de mellersta delarna av Hö-
kensås. Avrinningsområdet är sjöfattigt
och innehåller endast några mindre sjöar
och gölar, bl a Kroksjöarna och Fisklösen.
Ån mynnar i Vättern ca 1 mil norr om
Habo. Gagnån var tidigare försurningspå-
verkad och kalkning av våtmarker längs
vattendraget påbörjades hösten 1985 och
äger sedan 1991 rum årligen. Kalkningsin-
satser görs även i ett par av sjöarna inom
avrinningsområdet. Åtgärderna har succes-
sivt resulterat i förbättrade pH-värden och
ökad alkalinitet i vattendraget.

I Gagnåns nedre delar finns strömsträckor
som lämpar sig väl för både Vätteröringens
och harrens reproduktion. Längre upp-
ströms i bäcken, ovan befintliga vand-
ringshinder, finns stationär, strömlevande
öring. Här finns dessutom bestånd av ame-
rikansk bäckröding. Övriga arter som note-
rats vid elfiske i vattendraget är abborre,
gädda, bergsimpa, flod- och bäcknejonöga.
Även signalkräfta har påträffats.

Elfiske 1999 - resultat och kommentarer

Elfisket 1999 i Gagnån (Bjälkatorpet),
skedde i likhet med tidigare år inom den
del av ån som är tillgänglig som reproduk-
tionsområde för sjölevande Vätteröring.
Utifrån fångsten av öringungar på prov-
sträckan beräknades besättningstätheten
uppgå till totalt ca 92 st/100m2. Tätheten
av årsungar (0+) var ca 48 st/100m2. Be-
räknad täthet av öring på lokalen, uttryckt
som biomassa, uppgick till drygt 0,8
kg/100m2. En andel av öringungarna på
sträckan bedömdes som tresomriga (2+)
och ofta vandrar öringen här ut som smolt
mot Vättern först efter tre år.

Återkommande elfisken har gjorts i Gag-
nån i stort sett årligen sedan 1984 Beräk



nad besättningstäthet av öring på den aktu-
ella provytan under åren 1984 - 1999,
framgår av nedanstående diagram (fig. 3.).
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Figur 3. Elfiske i nedre Gagnån vid Bjäl-
katorpet perioden 1984-99.

Resultatet vid fisket 1999 innebär i jämfö-
relse med de senaste åren en viss minsk-
ning av antalet öringungar i Gagnån. Detta
gäller såväl av årsungar (0+) som äldre
individer (1+/Ä). Fångstresultatet är dock i
nivå med vad som erhölls under 1980-talet
och i början av 1990-talet. Orsaken till
minskningen av öring 1999 är inte klar-
lagd, men kan vara en naturlig variation
beroende av klimat- och väderförhållanden
under året. Vattenivån i bäcken var vid
undersökningstillfället tämligen hög och
kan ha medfört en större spridning av ör-
ingbeståndet i bäcken, med följd att antalet
öringar på själva provytan minskat. Bio-
massan av öring har dock inte minskat på
motsvarande sätt och någon markant pro-
duktionsminskning torde inte uppkommit.
Fortsatt bevakning är dock angelägen, bl a
med erfarenhet från de tidigare miljöpro-
blem som förekommit i bäcken. (Se vidare
nedan.) Övriga fiskarter på provytan har
under åren varit mer sparsamt förekom-
mande, med undantag för nejonöga som
ibland påträffats tämligen rikligt. Någon
successiv förändring av fiskfaunans sam-
mansättning har inte noterats under den 15-
årsperiod som lokalen kontrollerats.

En begränsande faktor för produktionen av
Vätteröring i ån torde vara vattentillgång

en. Lågt vattenflöde kan påverka dels un-
der tillväxtperioden och dels under lek-
och uppvandringstid genom att lekfisk kan
ha svårt att ta sig upp till vissa lekområden.
Vattenuttag för jordbruksändamål, som
påverkar vattenflödet i ån, har tidigare år
noterats förekomma i de nedre delarna av
Gagnån under torrperioder. I nedre delen
av Gagnån inverkar dessutom utsläppen
från det kommunala avloppsreningsverket
vid Fagerhult på vattenkvaliteten och bl a
vid ett tillfälligt utsläpp försommaren 1993
observerades döda öringar i ån. Föränd-
ringen i populationssammansättningen
under 1996 och 1997 (förhållandet
0+/äldre öringungar, figur 3) bedöms vara
ett resultat av påverkan i bäcken under
1995.

Hornån

Kommun: Habo
Avrinningsområde: Ca 29 km2

Ett område i mellersta och södra delen av
Hökensås avvattnas via Hornån, som sedan
mynnar i Vättern ca 5 km norr om Habo. I
åns avrinningsområde ingår bl a Hornsjön.
För att motverka försurningspåverkan i
vattendraget utfördes kalkning av Hornsjön
redan 1984. Våtmarkskalkning påbörjades
sedan inom avrinningsområdet 1989 och
en kombination av våtmarkskalkning -
sjökalkning sker nu årligen, vilket har lett
till en bättre vattenkvalitetet i vattendraget.
De våtmarker som lämpar sig för kalkning
är dock begränsade och i samband med
sura vårflöden räcker, enligt uppgift från
länsstyrelsen, inte alltid nuvarande kalkgi-
va för att säkerställa en god alkalinitet.

Vätternöring och harr utnyttjar de ström-
sträckor som finns i Hornåns nedre delar
för sin reproduktion medan vandringshin-
der gör att Vätternöringen ej når upp till
åns övre delar. Inom dessa övre avsnitt
finns dock stationär, strömlevande öring.
Fiskvägar har anlagts för att möjliggöra
längre lekvandring av Vätternöring. Övriga



tendraget är lake, mört, bergsimpa samt
flodnejonöga. På en lokal i vattendraget
fångades vid fiskena 1984 flodkräfta. På
samma lokal noterades sedan 1997 relativt
riklig förekomst av signalkräfta.

Elfiske 1999 - resultat och kommentarer

Elfisket 1999 på lokalen i Hornån gjordes
inom den del av bäcken som är tillgänglig
som reproduktionsområde för sjölevande
Vätteröring. Fångstresultatet visar på en
relativt hög besättningstäthet av öringung-
ar, totalt ca 129 st/100m2. Skattad täthet av
årsungar (0+) uppgick till ca 78 st/100m2.
Täthet av öring på lokalen, uttryckt som
biomassa, uppgick till nära 1,1 kg/100m2.
Inga andra fiskarter, förutom öring, fånga-
des vid provfisket.

Elfiske har gjorts i Hornån i omgångar
sedan 1984, nu senast sommaren 1999.
Tätheten har varierat mellan ca 100 - 200
st öringar/100m2. Fångstresultatet 1999 är
något över vad som uppmättes 1998, men
är fortfarande lägre än genomsnittet de
senaste åren. Avvikelserna är dock små
och någon allvarlig störning bedöms inte
vara orsak till resultatet 1999. Tätheten,
såväl antalsmässigt som viktsmässigt, är att
betrakta som hög och undersökningen pe-
kar på en fortsatt god rekrytering (fig. 4.).
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Figur 4. Resultat från elfisken i nedre
Hornån, perioden 1984-99.

Utöver öring har endast enstaka flodnejon-
ögon fångats vid elfiskena på provsträckan.
Lokalens karaktär och läge gör att andra
fiskarter troligen mer sällan uppehåller sig
här. Fångstresultatet bedöms därför inte
spegla den övriga fiskfaunan i ån på ett
representativt sätt.

Knipån

Kommun: Habo
Avrinningsområde: ca 53 km2

Knipån mynnar i Vättern ca 3 km nordost
om Habo. Avrinningsområdet omfattar den
södra delen av Hökensås. Ingående sjöar i
avrinningsområdet är bl a Knipesjön och
Furusjön. De övre delarna av ån är i viss
mån utsatta för försurningspåverkan medan
de nedre delarna, inom det område som
Vätteröringen reproducerar sig, inte tycks
vara påverkade. Kalkning sker sedan 1991
årligen i Knipesjön och Furusjön och vat-
tenprovtagning pekar på goda pH- och
alkalinitetsvärden i systemet.

Åns nedre delar utgör reproduktionsområ-
den för sjölevande öring och harr från
Vättern. Längre uppströms i bäcken, ovan
vandringshinder, finns ett sparsamt bestånd
av stationär, strömlevande öring. Övriga
fiskarter som dokumenterats vid elfiske i
vattendraget är gädda, lake, elritsa, abbor-
re, bergsimpa samt flodnejonöga.

Elfiske 1999 - resultat och kommentarer

Vid elfisket på provsträckan 1999 fångades
nära 100 öringungar vilket är i nivå med
vad som noterats vid de senaste årens un-
dersökningar. Besättningstätheten av öring
uppgick till totalt ca 65 st/100m2, varav
tätheten av årsungar (0+) uppgick till ca 42
st/100m2. Beräknad täthet av öring, ut-
tryckt som biomassa, var ca 0,5 kg/100m2

på lokalen. Utöver öring fångades inga
andra arter.



Elfiske har skett i Knipån ett flertal år se-
dan 1986. Undersökningarna på lokalen
vid Lilla Simontorp har fram till och med
1994 skett under hösten, i oktober och no-
vember månad. De fyra senaste åren har
dock fisket utförts i augusti för att öka jäm-
förbarheten med andra elfisken i regionen.
Den ökade besättningstäthet som noteras
från och med 1996 kan troligen delvis för-
klaras med att elfiskena tidigarelagts (fig.
5.). En förbättring av förhållandena i denna
del av ån, efter det att regleringen för vat-
tenkraftsändamål upphört, är också trolig
och sammantaget tyder resultaten på en
ökad rekrytering av öring i ån. Tätheten av
öring på provlokalen är nu i nivå med vad
som kan uppmätas i flera andra viktiga
öringvattendrag till Vättern.
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Figur 5. Resultat från elfiske i nedre Kni-
pån (lokal: Lilla Simontorp), perioden
1986-99. (Anm. Elfisken 1996 - 1999 är
utförda i augusti, övriga senare på hösten;
oktober-november.)

Förutom öring förekommer ofta andra
fiskarter på provsträckan. Lake var tidigare
relativt vanlig, men har inte fångats de
senaste åren, vilket troligen har betydelse
för öringbeståndet eftersom lake kan pre-
dera på öringungar. Vid lägre vattenflöden
har här tidigare även påträffats sparsamt
med bergsimpa, flodnejonöga och gädda.
Dessa arter uppehåller sig troligen inte på
lokalen i samma utsträckning vid höga
vattenflöden. Under 1999 fångades förut-
om öring endast nejonöga, möjligen en

följd av att vattennivån vid fisket var något
hög för årstiden.

Tabergsån

Kommun: Jönköping
Avrinningsområde: 240 km2

Tabergsån mynnar till södra Vättern, via
Munksjön, inne i Jönköping. Vattendraget
avvattnar både tätortsområden och lands-
bygd söder om Jönköping. Från Tabergsån
finns tidiga uppgifter om en storvuxen ör-
ingstam och fiskar mellan 10 och 15 kg lär
ha fångats i början av 1900-talet. Förore-
ningar från kringliggande industrier och
bebyggelse skadade emellertid beståndet
allvarligt och först under senare år synes
vattenkvaliteten förbättrats mer påtagligt.
Öringreproduktion har då också kunnat
konstateras. De övre delarna av Tabergsåns
vattensystem uppströms Vederydssjön är
försurningspåverkat.

Genom en fiskväg som anlades vid dam-
men i Hovslätts hembygdspark 1993 ut-
ökades uppväxtområdena för Vätteröringen
väsentligt och vandrande öring i Tabergsån
har nu möjlighet att nå ca 8,5 km upp i ån.

Elfiske 1999 - resultat och kommentarer

Provytan, som ligger strax nedströms det
tidigare vandringshindret i Hovslätts hem-
bygdspark, utgör en bra öringbiotop. Vid
elfisket 1999 fångades 30 st öringar på
lokalen, men även lake och bergsimpa.
Tätheten av öring uppgick till ca 12 st/100
m_, varav årsungar (0+) utgjorde ungefär
hälften. Den beräknade biomassan av öring
uppgick till ca 0,2 kg/100 m_. I nedanstå-
ende diagram redovisas resultatet från de
elfisken som gjorts under perioden 1991-
99 (fig. 6.).
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Figur 6. Resultat från elfiske i Tabergsån på lokal
Hembygdsparken 1991 och 1994-99

Resultatet 1999 visar en minskning av an-
talet årsungar jämfört med fångsten 1998
och antalet öringungar är i nivå med de
tidigare provfiskena i Tabergsån 1991-95.
Antalet fjolårsungar är fortfarande lågt,
trots en god årsklass 1998.

Röttleån

Kommun: Jönköping
Avrinningsområde: 31 (230) km2

Röttleån var ursprungligen ett av Vätterns
större tillflöden, med ett avrinningsområde
på ca 230 km_ vilket innefattande bl a de
större sjöarna Ören och Bunn. Då Gränna
kraftverk anlades kvarstod endast en mind-
re del av tillrinningen från ett område ned-
ströms Bunn. Efter omprövning av vatten-
domen 1998 tappas nu, under perioden maj
till oktober, visst minimiflöde till ån från
Bunn. Avrinningsområdet innehåller mar-
ker med en god buffringsförmåga och för-
surningen bedöms inte påverka de nedre
delarna av Röttleån.

Den för Vätteröringen tillgängliga sträckan
i nedersta delen av Röttleån uppgår endast
till ca 350 m. Här leker även harr. Längre
uppströms i ån finns stationär, strömlevan-
de öring inom vissa avsnitt.

Elfiske 1999 - resultat och kommentarer

Den aktuella elfiskelokalen är belägen i
nedre delen av ån, inom den sträcka som är
tillgänglig för Vätteröringen. Fångsten vid
elfisket 1999 dominerades av öring medan
i övrigt enstaka bergsimpor och lakar note-
rades. Sammantaget uppgick den beräkna-
de tätheten av öringungar på sträckan till
ca 200 st/100 m_, varav drygt 75 % utgjor-
des av årsungar. Den beräknade biomassan
av öring uppgick till nära 1,6 kg/100 m_.
Resultaten från 1999 års elfiske jämförs i
nedanstående figur med resultaten från
1996-98 samt 1992 (fig 7.).
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Figur 7. Elfiske i Röttleån, lokal Turbinfundamen-
tet, 1992 samt 1996-99

I nedre delen av Röttleån uppkom bety-
dande fiskdöd 1992 och det låga antalet
öringar vid elfisket detta år pekar på ett
reducerat bestånd. Öringen tycks sedan
åter ha ökat och senare års elfisken tyder
på en god reproduktion. Vid provfisket
1999 fångades ca 250 st öringungar på
provsträckan, vilket antalsmässigt är i nivå
med fångstresultatet 1998, men fortsatt
något lägre än de båda föregående åren.



SAMLAD BEDÖMNING

Genom att med undersökningar följa fisk-
bestånden och den naturliga öringproduk-
tionen i de aktuella bäckarna, fås en bild av
bäckarnas miljöstatus och hur den eventu-
ellt förändras. Likaså fås en bild av den
naturliga rekryteringen hos de ur fiskesyn-
punkt värdefulla öringbestånden. Under-
sökningarna omfattar visserligen endast
sex av Vätterns tillrinnande vattendrag och
elfiske sker där på en lokal i respektive
vattendrag. Undersökningarna har ändå

bedömts ge en för vattenvårdsarbetet rele-
vant och viktig information.

Utifrån elfiskeundersökningarna 1999,
tillsammans med tidigare års resultat, görs
nedan en kort samlad bedömning av nulä-
get i de aktuella vattendragen (tabell 4).
Bedömningen fokuserar öringbestånden
och deras utveckling, och utgångspunkt är
att öringen utgör en i sammanhanget
lämplig indikatorart.

Tabell 4.  Bedömning av produktion och rekrytering av öring på undersökta lokaler. (Klass I - III.)

Bedömd produktion
Vattendrag : och rekrytering Kommentar

I II III

 Granviksån x Oförändrade förhållanden, god förekomst av årsungar

 Gagnån x God rekrytering av öring,

 Hornån x Minskat antal öringungar, fortfarande god rekrytering av öring.

 Knipån x Tämligen god rekrytering av öring.

 Tabergsån x Tämligen glest bestånd av öring, men ökat antal årsungar.

 Röttleån x God rekrytering av öring, hög täthet

I - Optimal eller nära optimal produktion och rekrytering av öring

II - Produktion och rekrytering av öring sker men är ej optimal p g a 
försämrad vattenkvalitet eller annan negativ påverkan på vat-

tenmiljön.

III - Produktion och rekrytering av öring väsentligt reducerad eller utslagen 
till följd av kraftig negativ påverkan på vattenmiljön, eller uttorkning.

Genom att fiskena successivt skett på
samma lokaler och på jämförbart sätt år
från år, fås en god bild fås av eventuella
förändringar. Fortsatt kontroll av fiskföre-
komsten och öringproduktionen är plane-
rad kommande säsong för att belysa status
och utveckling i angivna Vättertillflöden.
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Kontroll av harr i Hornån och
Röttleån under leken 2000

Per Sjöstrand
Fiskeriverkets utredningskontor i
Jönköping

INLEDNING

Vättern är idag Sveriges sydligaste lokal
där ett ursprungligt bestånd av harr finns
kvar. Harren leker både i bäckar i södra
Vättern och ute i sjön, styrkt genom obser-
vationer i norra Vättern. Leken försiggår i
strömmande vatten med grus- eller sten-
botten, från slutet av april och in i maj.
Hannarna hävdar lekrevir på lämpliga
bottnar i bäckarna, vilket ger en viss sprid-
ning av leken.
Fiskeriverkets Utredningskontor i Jönkö-
ping har sedan ett par år tillbaka kontrolle-
rat harrleken i två av Vätterns tillflöden,
Hornån och Röttleån. Projektet har utförts
på uppdrag av Vätternvårdsförbundet som
en del av ett regionalt miljöövervaknings-
program för Vättern och dess tillrinnande
vattendrag. I föreliggande rapport redovi-
sas den kontroll som genomfördes våren
2000. Årets undersökningar och rapport
har utförts av Per Sjöstrand, Fiskeriverkets
utredningskontor i Jönköping.

METODIK

De båda i projektet ingående bäckarna be-
söktes sammanlagt vid tre tillfällen vardera
under våren 2000. Kontrollerna inleddes
med besök i Röttleån den 28:e april och
avslutades i Hornån den 15 maj. Den un-
dersökta sträckan ligger i båda fallen nära
respektive bäcks utflöde i Vättern och de-
lades på plats in i lämpliga mindre sektio-
ner. Vid kontrollerna av dessa delsträckor,
som utfördes på motsvarande sätt som tidi-
gare år, antecknades i fältprotokoll antalet
observerade lekharrar varefter de olika
sträckorna summerades. Utöver detta an-

tecknades antalet harrar som var i lek vid
undersökningstillfället och en ungefärlig
uppskattning av andelen lediga lekrevir.
Temperaturen i såväl ån, Vättern och luf-
ten har mätts vid varje tillfälle. Vattenfö-
ringen har uppskattats liksom grumlighet
och/eller vattenfärg samt graden av botten-
sikt i åarna. Kontrollen har normalt tagit ca
en timme att genomföra per å och tillfälle
och har företrädesvis genomförts på efter-
middagarna.

Tabell 1  Översiktlig beskrivning av de kontrolle-
rade sträckorna

Röttleån Hornån
Koordinater
Nedre gräns 643130 642796

141875 140025
Övre gräns 643100 642790

141872 140007
Längd, m  350 300
Medelbredd, m  4 5
Areal, m2 1400 1500
Bottensubstrat Block Grus

Sten Sten
Grus Block

Omgivning       Lövskog Blandskog

RESULTAT

Sammanfattningsvis vid de tre besöken
observerades 73 harrar i Röttleån och 62
harrar i Hornån. En sammanställning över
årets resultat redovisas i tabell 2 och i ta-
bell 3 görs en jämförelse med observa-
tioner 1997-99.

Vädret i slutet av april och början av maj
var ovanligt varmt med flera perioder med
ren sommarvärme som kulminerade den 15
maj. Vattentemperaturen i åarna var redan
vid de första besöken över 10 C och steg i
början på maj till sommarvärden kring 15
C. Harrleken fick därmed ett relativt
snabbt förlopp. Troligen var leken som
intensivast i båda åarna kring månadsskif-
tet och första dagarna i maj. Temperaturut-
vecklingen blev den motsatta mot 1999 då
inledande värme förbyttes i sjunkande
temperaturer under maj.



Figur 1. antalet observerade harrar i Röttleån.

I båda åarna är också antalet observerade
harrar 2000 klart över resultatet 1999. An-
talet observerade harrar i Hornån överens-
stämmer med värdena från 1998, medan
lekaktiviteten var lägre vid besöken 2000
med endast ett lekande par den 4 maj. I
Röttleån var antalet observerade harrar
lägre än 1997-98 och även lekaktiviteten
var lägre jämfört med 1998. Liksom 1998
tycktes det saknas honor på lekplatserna
vilket gav överskott på hanar och få lekan-
de par. Bilden kan dock ha varit annorlun-
da  andra dagar under leken.

Figur 2. Antalet observerade harrar i Hornån

I Hornån har som tidigare observerats 2-3
nät i Vättern en bit söder om mynningen,
medan inga nät setts vid Röttle.

KOMMENTARER

Harrleken har enligt de gångna årens ob-
servationer skett under två – tre veckors
tid. Normalt ökar antalet lekharr för att nå
ett maximum och sedan sjunka igen. Vid
de tre avläsningar som görs är det svårt att
veta om någon representerar ett maxvärde
eller situationen några dagar före eller ef-
ter. Observationerna i Röttleån 2000 ligger
under tidigare bästa värde vid ett besök för
antal harrar (66 st 1997)  och antal fiskar i
lek (16 st 1998). I Hornån var antalet har-
rar 2000 i nivå med tidigare bästa år 1998.
Trots en viss sjunkande trend i Röttleån
går det sammantaget inte att uttala sig om
ifall detta avspeglar en minskad lekpopu-
lation. Ett lägre antal lekande par och un-
derskott på honor bör dock hållas i minnet
inför kommande års kontroll.

Fortfarande finns det luckor i kunskapen
om harrens reproduktion i Vättern, t ex i
relationen mellan sjölekande och ålekande
fiskar. Är det två olika stammar eller kan
samma hona ena året leka i en å för att näst
år välja att leka i Vättern? En fördel för
harren att leka i åarna ligger troligen i den
högre vattentemperaturen som ger en
snabbare kläckning av rommen jämfört
med Vättern. Att leken avslutades snabbare
under 1999 då vattnet i åarna blev kallare
under lektiden jämfört med 2000 kan där-
för ge visst stöd åt tankegången att harren
kan välja mellan att leka i Vättern eller
åarna. Även under den varma våren 2000
sågs dock ca 15 st lekharrar ansamlade på
grusbankar inne i hamnen på Visingsö den
14 och 18 maj. Ingen lek sågs, men väl
uppvaktning av honor och strider mellan
hannar. Här har lekharr observerats även
tidigare år.
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Tabell 2. Observationer och mätningar i Röttleån och Hornån 2000.
Vatten-
drag

datum Tid Väder vatten-
föring
(l/s)

Temp
(C)

Grumlig-
het
Färg

Bot-
tensikt

Totalt
antal

Varav
i lek

Antal
100m2

Lediga
revir

Röttleån 28/4 15,00 växl
moln

250 12 å
7 sjö
22 luft

tämligen
klart

e j  i
höljor

18 2 1,3 många

Röttleån 5/5 14,00 klart 200 12,5 å
7 sjö
15 luft

nästan
klart

e j  i
höljor

33 4 2,4 flera

Röttleån 9/5 16,45 klart 175 15 å
10 sjö
20 luft

nästan
klart

e j  i
höljor

22 2 1,6 många

Hornån 4/5 14,00 klart 250 13 å
10 sjö
15 luft

klart,
brunt

e j  i
höljor

46 2 3,1 flera

Hornån 9/5 14,30 klart 200 14,5 å
15,5 sjö
20 luft

klart,
brunt

e j  i
höljor

16 0 1,1 många

Hornån 15/5 17,00 klart 150 16,5 å
11,5 sjö
25 luft

klart,
brunt

e j  i
höljor

0 0 0 alla

Tabell 3. Jämförelse mellan antalet observerade
lekharrar 1997-2000.

Röttle Hornån
970425 8
970430 66
970502 16
970509 3
970515 26 22
Summa: 100 41

980429 6
980505 46
980506 44
980512 16
980513  40
980515 0
Summa:      90 62

990428 17 18
990504 12 12
990512 1 0
Summa:      30 30

000428 18
000504 46
000505 33
000509 22 16
000515 0
Summa: 73 62





7. Pågående forskning i Vät-
tern

Bakterier, flagellater och
mikrobiell kolomsättning i
Vättern
Emma Kritzberg
Limnologiska Avdelningen
Ekologihuset
223 62 Lund

INLEDNING

Ett stort antal biologiska och kemiska pa-
rametrar undersöks regelbundet i Vättern,
men det finns mycket lite information om
bakterier, flagellater och mikrobiell meta-
bolism. Bakterier är numerärt överlägsna i
alla ekosystem och i många sjöar passerar
en stor del av primärproduktionen genom
dem.

Växtplankton har traditionellt ansetts vara
basen för näringsväven i sjöar; växtplank-
ton äts av djurplankton som äts av plank-
tonätande fisk som äts av rovfisk. Växt-
planktonproduktionen är emellertid bero-
ende av bland annat ljus och näring. På
senare tid har man försökt undersöka huru-
vida bakterier kan utgöra basen för födo-
väven i humösa och näringsfattiga sjöar
genom att föra in terrestert producerat ma-
terial till systemet. Ofullständigt nedbrutet
organiskt material transporteras till alla
sjöar från avrinningsområdet. Dessa före-
ningar kan i varierande grad utnyttjas av
bakterier som i sin tur kan bli föda för fla-
gellater, djurplankton o.s.v. På detta sätt
kan näringsväven i vissa sjöar vara mer
beroende av terrestert producerat kol än det
som fixerats i sjön av växtplankton.

Syftet med föreliggande studie är dels att ta
fram grundläggande uppgifter om mikrobi-
ella parametrar som ej finns dokumentera-
de för Vättern, dels att försöka utröna vad
som är basen för näringsväven i Vättern.

Metoder

Provtagningar gjordes vid fyra tillfällen;
april, maj, juli och augusti 2000. Prover för
löst organiskt kol, absorbans, bakterieantal,
bakterieproduktion och flagellatantal togs
på sju djup (0.5, 5, 10, 20, 30, 50 meter
under ytan och strax ovanför botten) på
provtagningsstationerna Edeskvarna
(x/y: 642137/140642) och Jungfrun
(x/y: 648695/143413). Primärproduktion
och respiration mättes på den södra statio-
nen (Edeskvarna) dagen efter den större
provtagningen.

Vatten från de sju provtagningsdjupen
överfördes till syradiskade (10 % HCl)
glasvialer  och konserverades med 2 %
formalin (slutkoncentration) för fortsatta
analyser av bakterier och flagellater. Yt-
terligare 20 ml vatten överfödes till plast-
vialer och frystes ner för analys av löst
organiskt kol och absorbans.

Bakterier och flagellater koncentrerades på
svarta filter. För bakterier filtrerades 3 ml
formalinfixerat vatten genom 0,2-µm-filter
och för flagellater 7 ml genom 0,8-µm-
filter. Antalet bakterier och flagellater be-
räknades genom direkt observation i epi-
fluorescens-mikroskop efter infärgning
med DAPI. Minst 300 celler per prov räk-
nades för bakterier. För flagellaterna räk-
nades 100 celler eller en 10 mm slump-
mässigt vald del av filtret. Bakterier räkna-
des dessutom med flödescytometer.

Bakterieproduktionen beräknades genom
inkorporering av radioaktivt leucin. Från
de sju provtagningsdjupen inkuberades
triplikat med 1,7 ml vatten och 100 nM
L-(4,5-3H)-leucin i 2 ml eppendorfrör.
Inkuberingen avbröts efter 90 minuter ge-
nom tillsats av 90 µl 100 % TCA. Kon-
trollen bestod av att ett vattenprov från
varje djup inkuberades med TCA tillsatt
från början. Proverna centrifugerades vid
14000 x g under 10 minuter. Pelleten
sköljdes med 5 % TCA och 80 % etanol



Efter tillsats av scintillationsvätska räkna-
des antalet sönderfall per minut i en scin-
tillationsräknare.

Växtplanktonproduktion beräknades ge-
nom inkorporering av radioaktivt kol (14C).
Vatten hämtades från sex djup (5, 10, 20,
40, 75 och 100 % av dubbla siktdjupet) och
hälldes i tre slipade glasflaskor per djup.
20 µl H14CO3 tillsattes till varje flaska.
Flaskorna inkuberades i 3,5 timmar på de
respektive djupen. En av flaskorna på varje
djup var inslagen i aluminiumfolie och
tjänade som kontroll. Inkuberingen avslu-
tades genom att flaskorna överfördes till en
kylväska. Innehållet i flaskorna filtrerades
genom 0,45 µm-filter. Filtren fumigerades
med koncentrerad formalin och koncentre-
rad saltsyra för att döda cellerna och av-
lägsna icke inkorporerat 14C. Filtren place-
rades i plastvialer tillsammans med scin-
tillationsvätska och antalet sönderfall per
minut räknades.

För respiration hämtades vatten från sam-
ma sju djup som för bakterieproduktion
etc. Från varje djup överfördes vatten till
sex slipade glasflaskor. Tre av dessa för-
slöts direkt och till övriga tre sattes 0,5 ml
manganklorid och 0,5 ml natriumlut, vilket
gav en fällning. Flaskorna förvarades i
mörker vid in situ temperatur i minst 24
timmar, varpå manganklorid och natrium-
lut sattes till de tre obehandlade flaskorna
från varje djup. Efter lösning av fällningen
med 1 ml 10 M svavelsyra titrerades pro-
verna med 0,01 M natriumtiosulfat. På
detta sätt kan man avgöra hur mycket syr-
gas som förbrukats under ett dygn.

Resultat och diskussion

Nedan redovisas ett urval av resultaten från
provtagningarna. För tillgång till samtliga
rådata hänvisas till Måns Lindell på Vät-
ternvårdsförbundet.

Mängden av löst organiskt kol i Vättern
var mycket låg mellan 1 3 och 7 9 mg per

liter med ett medelvärde på 3,5. Som jäm-
förelse kan nämnas att halten organiskt kol
i havet brukar ligga kring 2 mg per liter
och i humösa sjöar i Småland kring 20 mg
per liter. Variationen i Vättern var liten
både mellan djupen, stationerna och de
olika provtagningstillfällena. Den lilla va-
riation som finns inom varje station och
provtagningstillfälle ligger sannolikt inom
ramen för mätmetodens felmarginal. Figur
1 visar halten löst organiskt kol i en djup-
profil i södra Vättern (Edeskvarna) i juli.
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Figur 1. Djupprofil av löst organiskt kol.

Även absorbansen var låg och uppvisade
liten variation mellan djup, stationer och
datum. I snitt låg absorbansen på 0,0015
med ett lägsta och högsta värde på 0,0008
respektive 0,0023. I humösa sjöar är ab-
sorbansen ofta så hög som 0,0700. I figur 2
visas absorbansen i en djupprofil vid
Edeskvarna i juli.
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Figur 2. Djupprofil av absorbansen.



Bakterieantalet var lågt och jämnt fördelat
i vattenpelaren i april (figur 3). Antalet
bakterier var i genomsnitt drygt 800000
per ml. Temperaturen var vid den här tiden
drygt två grader i hela vattenprofilen.

Vid provtagningstillfället i maj fanns i ge-
nomsnitt en miljon bakterier per ml. Sjön
var svagt skiktad med de översta tio met-
rarna på ungefär nio grader medan det dju-
pare vattnet var fyra grader. Bakterieanta-
let uppvisade ett motsatt mönster med
ökande antal från tio och tjugo meters djup
(figur 4). Det är frestande att spekulera i att
denna fördelning av bakterier beror på UV-
strålning. Den skadliga UV-B-strålningen
är ofta som högst i maj när ozonskiktet är
som tunnast. Bakterieproduktionen var
ungefär hälften så stor i ytan som på 5
meters djup.

I juli och augusti var temperatur-
skiktningen tydligare med 15 grader i ytan.
Bakterieantalet uppvisade nu ett nytt
mönster där de högsta antalen återfanns vid
tio och tjugo meters djup med lägre antal
både ovanför och under dessa djup (figur
5). Antalet bakterier per ml låg i genom-
snitt på 800000 (Jungfrun) och 1200000
(Edeskvarna) i juli respektive 1000000 och
1100000 i augusti.
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Figur 3. Djupprofil över bakterieantalet i norra
(Jungfrun) och södra (Edeskvarna) Vättern i april
2000.
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Figur 4. Djupprofil över bakterieantalet i norr) och
södr) Vättern i maj 2000.
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Figur 5. Djupprofil över bakterieantalet i norra
och södra Vättern i augusti 2000.

De lägsta antalen flagellater uppmättes i
april, 1800 flagellater per ml vid Jungfrun
och 1600 vid Edeskvarna. Vid Edeskvarna
var fördelningen jämn mellan de olika dju-
pen medan antalet var högre i ytan i Jung-
frun. I maj var det genomsnittliga antalet
högre, 2500 respektive 3100 flagellater per
ml. Antalet var nu markant högre de
översta tjugo metrarna än på djupare vatten
(figur 6). Detta mönster fanns kvar i juli
och augusti med ytterligare förhöjda me-
delvärden; 3700 respektive 3500 i juli och
3400 respektive 2900 i augusti.

Flagellaterna hade under maj sin maximi-
förekomst på de djup där bakterierna låg
som lägst. Detta kan tolkas som att flagel-
laternas betning begränsar bakterieantalet
(figur 7). Däremot var bakterieproduktio-



nen högst där antalet flagellater var som
störst. En möjlig förklaring är att bakteri-
erna i ytan är färre men har högre aktivitet
än de i de kallare vattenskikten. Flagellater
betar effektivare på aktiva bakterier.

Vid provtagningstillfällena i juli och au-
gusti fanns de högsta antalen flagellater
och bakterier istället på samma djup. Man
kan därför spekulera i att bakterierna inte
längre tycks vara begränsade av flagella-
ternas betning. Observera att man bör vara
försiktig med att dra slutsatser från ett så
begränsat material som det vi har. Det är
också fullt möjligt att UV-B-strålning är
orsaken till de mindre antalen bakterier i
ytan under juli och augusti, men sannolikt
hade vi den högsta UV-B-strålningen i maj
detta år. Bakterieantalet följer också växt-
planktonproduktionen i juli och augusti
tämligen väl.
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Figur 6. Djupprofil över flagellatantalet i norra
(Jungfrun) och södra (Edeskvarna) Vättern i maj
2000.
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Figur 7. Djupprofil över flagellat- och bakteriean-
talet södra (Edeskvarna) Vättern i maj 2000.

Bakterieproduktionen var låg och jämnt
fördelad i vattenpelaren vid båda stationer-
na i april. I de djupare skikten förblev den
låg under hela provtagningsperioden, me-
dan den ökade i de tjugo översta metrarna.
Medelvärdet för bakterieproduktionen från
30 meter och djupare varierade från 4 till 8
ng kol per liter och timme, undantaget vid
Edeskvarna i augusti då den var 16 ng kol
per liter och timme. Troligtvis är tempera-
turen av stor betydelse för att begränsa den
mikrobiella aktiviteten under 20 meter (se
även flagellatantal). Det är också möjligt
att substratkvaliteten är högre i ytan på
grund av växtplanktonproduktionen. Ner
till 20 meter varierade produktionen från 6
till 37
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Figur 8. Djupprofiler över bakterieproduktionen (ng C/l/h) vid Edeskvarna provtagnings-station i april, maj, juli
och augusti 2000.



ng kol per liter och timme. Generellt var
produktionen något högre vid Jungfrun.
Figur 8 visar bakterieproduktionen på söd-
ra stationen vid de fyra provtagningstill-
fällena.

Som framgår av tabell 1 ligger antalet
bakterier och bakterieproduktionen i sam-
ma storleksordning som i andra stora sjöar
i världen. Däremot är antalet flagellater
högt i Vättern även om man jämför med
den mesotrofa Bodensjön.

Växtplanktonproduktionen mättes i maj,
juli och augusti. Produktionen per kva-
dratmeter varierade mellan 185 till 282 mg
kol per dygn. Den högsta produktionen per
liter och timme uppmättes mellan två och
fyra meters djup och varierade från 1.3 till
2.7 µg kol.

Även respirationen mättes bara vid de tre
sista provtagningstillfällena. Lägsta och
högsta uppmätta respiration var 0,13 re-
spektive 2.25 µg kol per liter och timme.
Återigen var skillnaderna mellan olika
djup, stationer och datum liten.

Tabell 1. Löst organiskt kol, antal bakterier och flagellater och bakterieproduktion i Vättern och tre andra stora
sjöar.

Sjö Trofisk status Löst organiskt
kol mg/l

Bakterieantal
*10^5/ml

Flagellatantal
*10/ml

Bakterie-
produktion
ng C/l/h

Vättern oligotrof 1.3 - 7.9 4.6 - 14.3 45 - 609 2.7 – 46.5
Loch Ness
(Skottland)

dystrof/
oligotrof

3 - 5 3.2 - 10.1 1.2 - 27.3 0 - 845

Crooked
Lake (Ant-
arktis)

oligotrof 0.03 - 1.16 1.2 - 4.5 0 - 50 2.8 - 52

Bodensjön
(Tyskland)

mesotrof 1.45 - 2.3 15.5 199 157

Om man använder medelvärdet för alla
respirationsmätningarna och ett medeldjup
för Vättern på 40 meter och utifrån det
räknar fram respirationen per kvadratmeter
och dag, så får man en kolförbrukning på
1,2 g kol. Jämför man detta med växt-
planktonproduktionen ser man att respira-
tionen förbrukar minst 4 gånger mer kol än
vad som fixeras av växtplankton. Detta är
en mycket grov uträkning, men med tanke
på att växtplankton-produktionen med stor
sannolikhet är som störst under perioden
för våra provtagningar och att respirationen
inte tycks variera nämnvärt med tempera-
turen, kan man i alla fall anta att respira-
tionen är större än den interna produktio-
nen. Detta innebär att metabolismen i Vät-
tern understöds av importerat kol. Något
som stöds av det faktum att det till Vättern
inkommande vattnet har halter av löst or-
ganiskt kol på mellan 5 och 29 mg per liter

medan det utgående har halter på ungefär 3
mg per liter. Uppehållstiden för Vättern är
cirka 60 år. På den tiden kan kolet sedi-
mentera eller oxideras av fotokemiska eller
biologiska processer. Förhållandet mellan
respiration och intern produktion talar allt-
så för att en betydande

I framtida studier i Vättern vore det intres-
sant att undersöka vilka faktorer som på-
verkar den bakteriella aktiviteten. Det är
också viktigt att regelbundet undersöka
mikroorganismer i Vättern för att få bättre
möjlighet att jämföra på årstidsbasis med
andra stora sjöar i Europa.



Faktaruta stabila isotoper:

De flesta kolatomer har massan 12 Dalton
(kol-12), men knappt en halv procent av
alla jordens kolatomer väger i stället 13
Dalton (kol-13). Kol-12 och kol-13 utgör
två isotoper av samma ämne. De tyngre
atomerna rör sig och reagerar trögare än
de lättare. På så vis sker vid varje fysika-
lisk, kemisk eller biologisk process en viss
anrikning av kol-12. Till exempel så flyttar
sig kol-13 långsammare genom gränsskik-
ten mellan luft och vatten, så att andelen
kol-13 är större i luften än i vattnet. Som
en följd av detta innehåller landväxter en
högre andel kol-13 än växtplankton. För-
hållandet mellan kol-13 och kol-12 kan
undersökas med masspektrometri. Det sker
en väldigt liten anrikning av kol-13 från
föda till konsument. Därför kan man om
man känner till kol-13/kol-12-kvoterna i de
potentiella kolkällorna och konsumenten
avgöra i vilken utsträckning konsumenten
utnyttjat de båda kolkällorna.

Exempel: Om terrestert kol har kvoten        -27 ‰ (i
förhållande till en standard), växtplankton kvoten -
35 ‰ och bakterier kvoten -31 ‰, så kan man dra
slutsatsen att bakterier utnyttjat till hälften växt-
plankton och till hälften landproducerat material
som kolkälla.



Satellitövervakning av Vät-
tern

Don Pierson Ph.D.
Dept.of Limnology, Uppsala Univ.
Norbyvägen 20
S-752 36 Uppsala, Sweden

Niklas Strömbeck (graduate student)
Dept.of Limnology, Uppsala Univ.

Overview of Group.
Research in our group is aimed at develo-
ping improved algorithms for interpreting
remote sensing measurements of water
bodies, with an emphasis on the large lakes
of Sweden. We concentrate on measuring
and modelling the inherent optical proper-
ties (IOP) of the water, which includes
coefficients of absorption scattering and
backscattering; relating the IOPs to the
concentrations of optically active substan-
ces in the water such as dissolved organic
matter and phytoplankton pigments; and
making predictions of radiance and irradi-
ance both above and below the waters sur-
face. Results of our measurements and
modelling have been used to calibrate and
verify remote sensing measurements (Öst-
lund et al. 2000, Flink et al.), examine the
variability in radiance reflectance in vario-
us water bodies (Pierson 1998 Pierson and
Strömbeck 2000a) and develop and evalu-
ate remote sensing algorithms(Strombeck
and Pierson 2000 Pierson and Strömbeck
2000b). In Sweden we collaborate with
researches from the Center of Image Ana-
lysis, Uppsala University, Dept of Geo-
graphy, Stockholm University, the
Swedish Meteorological and Hydrological
Institute, and the Swedish Environmental
Research Institute. International collabora-
tion occurs with the Finnish Environmental
Institute, the Dept. of Geophysics, Univer-
sity of Helsinki, the Estonian Marine In-
stitute, and the CNR-IRRS Remote Sen-
sing Dept., Milan, Italy. Research in Aqu-
atic Optics at the department of Limnology

began in 1997, and continues today. We
have acquired an extensive set on instru-
mentation for measuring the IOPs and
spectral variations in radiance and radiance
reflectance, and we have made extensive
measurement surveys in Lakes Vättern,
Vänern, and Mälaren, and the smaller Lake
Erken, site of the Dept. of Limnology field
station. We have also made measurements
in the archipelagos of Stockholm, Norrtäl-
je, and Gävle, as well and measurements in
the open Baltic.

Activities during 1998 and 1999.

During 1998 research of our group was
funded mainly by the European project
SALMON (Satellite Monitoring of Fresh-
water Lakes in Europe) and our research
involved measurement campaigns in Lakes
Mälaren, and Erken, the development and
refinement of a semi-analytical models
predicting radiance reflectance (figs 1-2
Pierson and Strombeck 2000b), and coope-
rative efforts aimed at interpreting remote
sensing data collected from the airborne
CASI (Compact Airborne Spectrographic
Imager) which was flown over Mälaren
and Erken during 1997(Östlund et al. 2000,
Fli k t l )



 Figure 1. Schematic diagram of an semi-analytical
model optical model predicting radiance reflectan-
ce. The optically active substances which drive the
model are Chl, ay(420) and SPIM (shown in large
bold type). The output of the model is water leaving
radiance reflectance (Lw/Ed 0+) show at the bottom
of the diagram.



Figure 2. The 500 spectra of radiance reflectance
simulated for Lake Mälaren. The optically active
substances associated with each spectra were cho-
sen from the distributions based on water quality
records collected by the Swedish Environmental
Protection Agency.

During 1999 the SALMON project came
to an end, and our group began working on
the two largest lakes in Sweden: Vättern
(1912 km2) and Vänern (5648 km2). This
work, funded by the Swedish National
Space Board, is investigating the possibili-
ties of using two ocean color satellites
(SeaWiFS and MERIS) for monitoring the
water quality of these lakes. While these
sensors are mainly intended for use in open
ocean and coastal waters, they can also
potentially be applied to Vättern and Vä-
nern, in spite of a relatively coarse spatial
measurement resolution on the order of 1
km2. During the early summer of 1999 we
collected optical data from 9 sites in Vät-
tern and 14 sites in Vänern. Measurements
included in situ and laboratory determina-
tions of the IOPs; in situ profiles of the
attenuation of downwelling irradiance and
upwelling radiance; and above surface me-
asurements of water leaving radiance and
radiance reflectance, which in some cases
were made coincident to a SeaWiFS over-
pass under reasonably clear conditions.
These data are being used to better para-
metize models such as that show by fig. 1
and the resulting models will be used to
develop remote sensing algorithms which

can be applied to each lake. Under 1999
we have also made a preliminary model-
ling study of the variability of radiance
reflectance that could be expected to be
measured from each lake, (Pierson and
Strömbeck 2000b) which made use of long
term records of the optically active con-
centrations measured by the Swedish Envi-
ronmental Protection Agency. Figure 3
shows the simulated reflectance spectra
based on the median optically active con-
centrations in each lake. And, fig. 4 shows
the best MERIS algorithms developed for
each lake from the synthetic data set gene-
rated by our modelling.

Figure 3. Radiance reflectance spectra simulated
the Swedish Great Lakes when the optically active
substances used to drive the model were the median
values from historical water quality measurements.

Future Plans

Our research on Vättern and Vänern will
continue during 2000 and 2001. Presently
we are working on incorporating the data
collected during 1999 into our modelling
and verifying our model results using the
1999 in situ measurements. We plan mea-
surement campaigns again in each Lake
during 2000: this year in the spring and
late summer. This will provide data, col-
lected under different conditions, to further
calibrate and verify our modelling efforts.
We also plan to improve our simulations
based on historical data so that the effects



of atmospheric correction procedures are
included in the simulated radiance reflec-
tance spectra. Degrading the simulated
spectra in this way will allow us to more
accurately evaluate potential algorithms
predicting the concentrations of optically
active substances. One or more SeaWiFS
images of the lakes will be processed du-
ring 2000. By the end of 2001 we plan to
have developed operational remote sensing
algorithms which can be used with the Se-
aWiFS and MERIS satellites and which are
specific to each lake.

Additionally, we will have demonstrated
the potential of Satellite monitoring of the
Lakes by processing several SeaWiFS
images. Ultimately, we hope that this pro-
ject with serve as a catalyst to spur the de-
velopment of an operational satellite based
water quality monitoring system for Lakes
Vättern and Vänern. However, our results
so far suggest that such a system will need
to rely on the MERRIS sensor for estima-
tion of chlorophyll concentration.

Figure 4. Optimum MERIS algorithms to estimates
the optically active substances in Lakes Vättern and

Vänern. These figures are based on a synthetic data
set generated for each lake.
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Rapporter inom Vätternvårdsförbundet
Nr År Rapporttitel Författare
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vård
3 -67 Fysikaliska, Kemiska och Biologiska data för Vättern augusti och november

1966
Kommittén för Vätterns vatten-
vård
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vård

6 -68 Limnologiska observationer i Vättern sommaren 1962 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

7 -68  Information angående undersökningari och vattenvårdsplanför Vättern Kommittén för Vätterns vatten-
vård

8 -70 Vätterns geologi Kommittén för Vätterns vatten-
vård

- -70 Vätterns vattenvårdsplan Kommittén för Vätterns vatten-
vård

9 -72 Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1969 och 1970 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

10 -73 Undersökning i Vättern och dess tillflöden 1971 Kommittent för Vätterns vatten-
vård

11 -73 Årsredogörelse 1971-72 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

12 -74 Undersökning år 1972 i Vättern och dess tillflöden Kommittén för Vätterns vatten-
vård

13 -74 Årsredogörelse 1973 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

14 -75 Årsredogörelse 1974 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

15 -76 Årsredogörelse 1975 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

16 -76 Undersökningar åren 1973-74 i Vättern och dess tillflöde Kommittén för Vätterns vatten-
vård

17 -77 Årsredogörelse 1976 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

18 -78 Årsredogörelse 1977 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

19 -78 Bidrag till om kännedom om sjön Vätterns Plankton år 1899 de Toni/ Forti

20 -79 Årsredogörelse 1978 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

- -79 Vättern Vatten Vård, översyn Kommittén för Vätterns vatten-
vård

21 -80 Årsredogörelse för 1979 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

22 -81 Årsredogörelse 1980 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

23 -82 Årsredogörelse 1981 samt redogörelse för undersökningar i Vättern utförda
under längre tid.

Kommittén för Vätterns vatten-
vård

24 -83 Årsredogörelse 1982 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

25 -84 Årsredogörelse 1983 Kommittén för Vätterns vatten-
vård

26 -85 Årsredogörelse för 1984. Tema Fiske Kommittén för Vätterns vatten-
vård



27 -86 Årsredogörelse för 1984. Tema Vattenförsörjning Kommittén för Vätterns vatten-
vård

28 - -  -

29 -87 Årsredogörelse 1987; Vätterns limnologiska status i ett 20-årsperspektiv Kommittén för Vätterns vatten-
vård

- -88 Konferens B. Konferens i anslutning till Kommittén för Vätterns vattenvårds
30-års jubileum

Kommittén för Vätterns vatten-
vård

- -90 Vättern 90, Vattenvårdsplan Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-
det

- -91 Glacialrelikter i Vättern Magnus Fuhrst, SöLab
30 -91 Årsskrift 1991 Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-

det
31 -92 Årsskrift 1992 Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-

det
32 -93 Metaller i Vättern Lennart Lindeström, Miljö-

forskrgrp
33 -93 Årsskrift 1993 Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-

det
34 -94 Vättern: En unik sjö med en unik Fauna Limnodata HB

35 -94 Årsskrift  1994 Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-
det

36 -95 Miljöövervakning Vättern, Förslag till program och undersökningstyper Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-
det

37 -96 Förstudie konsekvensklassificering för Vättern Ola Broberg/Gunnar Lagerkvist

38 -96 Program för samordnad regional miljöövervakning i Vättern och dess tillflö-
den

Bernhard Jaldemark, Lst Jönkö-
ping

39 -96 Metaller i Vättern, Tillförsel och källfördelning 93-95 Lennart Lindeström, Miljö-
forskrgrp

40 -96 Vattenkvaliteten i Vättern och dess tillflöden 1971-94 A. Wilander&E. Willén, SLU

41 -96 Persondatorbaserad spridningsmodell för Vättern Cecilia Ambjörn SMHI

42 -96 Användarhandledning till Spridningsmodell Vättern Cecilia Ambjörn SMHI

43 -96 Årsskrift 1996 Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-
det

44 -97 Påväxtalger i Vättern Roland Bengtsson, IVL

45 -97 Miljögifter i röding och abborre i Vättern 1996 Anders Bignert, Nathist. Riksmus.

46 -97 Modellering av näringsämnen i Vätterns tillrinningsområde Hans Kvarnäs, SLU

47 -97 Årsskrift 1997 Ola Broberg, Vätternvårdsförbun-
det

48 -97 Naturvärden i Vätterbäckar (system Aqua) Gunnar Lagerquist, Lst Jönköping

49 -97 Konsekvensklassificering för Vättern Gunnar Lagerquist, Lst Jönköping

50 -98 Vättern - inte bara vatten Emma Wirén, Lst Östgötl.
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52 -98 Åtgärdsplan Vättern Öst Bernhard Jaldemark, Lst Jönkö-
ping

53 -98 Årsskrift 1998 Måns Lindell, Vätternvårdsförb.
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Vågsfjärden och Rogsjön holms Universitet
55 -99 Åtgärder för att minska kväveläckage till Disevidån E. Årnfeldt, Lst Östergörland
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