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Abstract 
According to the Water Framework Directive of the European Union, macrophytes should be 

used as indicators in the ecological and environmental monitoring of lakes. In the member state 

Sweden the Environmental Protection Agency has elaborated assessment criteria for determining 

lake status based on macrophytes. The main focus of this thesis is to evaluate the efficiency of the 

assessment criteria for macrophytes. In addition the concordance between the ecological status 

classes of the four quality factors included was analysed.  

The assessment criteria for macrophytes are based on the total phosphorus preference of the 

respective species. The focus is thus mainly on the nutrient level of the investigated lakes and the 

environmental problem monitored is eutrophication. Macrophytes are one of the five biological 

quality factors used for lakes. The others are phytoplankton, diatoms, benthic fauna and fish. The 

two latter were included in this thesis. In addition to the biological factors the chemical factor, 

nutrients in lakes, i.e. the total phosphorus, was included. The macrophyte composition was 

investigated in two eutrophic Uppland lakes: Lake Trehörningen and Lake Edasjön. Since the 

assessment criteria were launched in 2007 there have been problems reported regarding the 

outcome of the methods. The results are sometimes inconclusive for eutrophicated lakes and 

especially for lakes with naturally high levels of nutrients. In this study the macrophyte species 

composition was compared with the nutrient level of different lakes. Some species were found in 

equal shares in oligotrophic lakes as in eutrophic, e.g. Nymphaea candida and Nuphar lutea. 

Hence they were considered less suitable as elements in the method evaluated. A couple of 

species were present in predominantly oligotrophic (e.g. Lobelia dortmanna) or eutrophic (e.g. 

Hydrocharis morsus-ranae) lakes, respectively. They were regarded as better indicators since 

they ‖preferred‖ lakes either poor or rich in nutrients. It is important to point out that all the other 

biological quality factors used, except for macrophytes, are multimetric.  

I conclude that more parameters are needed for evaluation of macrophytes in lakes. Tentatively, 

the degree of coverage of the plants and algae, the presence and degree of coverage of invasive 

nonnative species, lake lowerings and the consequent composition and abundance change, all 

should be tested as additional parameters.   

A high level of concordance was verified for the status classifications of the four quality factors 

in lakes of oligotrophy as well as in lakes of eutrophy, i.e. no particular  pattern based on trophy 

level was found. The macrophyte inventories of the two Uppland lakes both resulted in a 

moderate ecological status for macrophytes.   



4 
 

1. Inledning  

Sveriges sjöar är integrerade komponenter i landskapet. Det finns 95800 sjöar större än 
en hektar och de täcker 9 % av landets areal (SNA 2004). Vi utnyttjar våra sjöar för en 
mängd ekosystemtjänster. Produkter (till exempel fisk och rent vatten), reglerande 
tjänster (till exempel biologisk rening av vatten och vattenreglering), kulturtjänster 
(möjlighet till sjönära friluftsliv) och upprätthållande tjänster (till exempel 
näringscirkulation och fröspridning) utgör tillsammans ekosystemtjänster (Brauman 
2007). Det råder alltid en avvägning mellan vilken eller vilka av dessa ekosystemtjänster 
som ska nyttjas och problemet kan ses som en politisk fråga (Brauman 2007). Ökar 
utnyttjandet av en viss ekosystemtjänst så kan möjligheten att dra nytta av en annan 
minska (Rodríguez et al. 2006). För lekframgång hos vissa fiskarter fordras högt 
vattenstånd. Om samma sjö används för fiske och som ytvattentäkt uppstår motstridiga 
intressen. 

Användningen av sjöar och följande påverkan reser krav på miljöövervakning och 
bevarande av skyddsvärda miljöer. Det finns ett antal program för detta till exempel 
Natura 2000 och Ramdirektivet för vatten. Det senare behandlas i denna uppsats. 

Ramdirektivet för vatten (RDV) är dokumentet som EU:s medlemsländer har att följa vad 
gäller miljöarbetet med sjöar, vattendrag, vatten i övergångszon och kustvatten (EUT 
2000). Det är upp till varje medlemsland att utforma bedömningsgrunder med RDV som 
styrdokument. Bedömningsgrunderna (BG) utmynnar i ekologisk status för respektive 
vattenförekomst. I Sverige har Naturvårdsverket (NV 2007a,b) utformat sådana 
bedömningsgrunder. 

Den ekologiska statusen för de bevakade sjöarna ska nå minst god ekologisk status vid ett 
visst målår. Hög, god respektive måttlig ekologisk status definieras i RDV (EUT 2000) i 
allmänna ordalag. Hög status nås vid helt eller nästan helt opåverkade förhållanden. 
Denna status ska motsvara det som betecknas referenstillstånd. Vid god status noteras 
lätta förändringar i artsammansättningen jämfört med den i hög status. Då måttlig status 
uppnås skiljer sig artsammansättningen måttligt från den man ser i högstatussjöarnas 
typspecifika samhällen (EUT 2000). Vad dessa statusklasssningar innebär för respektive 
medlemsstat ska medlemstaten själv fastställa givet de biologiska förhållanden som råder 
där. För detta används i Sverige referensjöar som ger oss referensvärden för ett antal 
kvalitetsfaktorer. Vad referenstillstånd innebär är en omdebatterad fråga (Moss et al. 
2003, Schaumburg et al. 2004). Finns överhuvudtaget några opåverkade akvatiska 
miljöer? Kan vi veta hur våra sjöar skulle fungera ekologiskt om människor aldrig 
invandrat till skandinaviska halvön?  

Makrofyter är en av fyra biologiska kvalitetsfaktorer för sjöar. De övriga är bottenfauna, 
fisk och växtplankton. För kvalitetsfaktorn makrofyter i sjöar så visade sig snart  
bedömningsgrunderna fungera mindre bra (t ex Sandsten 2007, Larsson & Karlsson 
2008, Lücke 2010).  

Det är naturligtvis av stor vikt att bedömningsgrunderna för sjöar fungerar och ger en 
rättvisande bild av sjöarnas ekologiska status. Det är bedömningsgrunderna med följande 
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anvisningar och klassificeringar som ligger till grund för det framtida miljöarbetet med 
avseende på vattenförekomster i Sverige.  

Syftet med denna magisteruppsats är att utreda när och varför bedömningsgrunderna för 
makrofyter i sjöar slår fel. Dessutom syftar den till att utreda vilken grad av  
samstämmighet i statusklassningar som råder mellan kvalitetsfaktorerna vattenkemi, 
bottenfauna, fiskfauna och makrofyter. Två sjöar inventerades med avseende på 
makrofyter för att komplettera datauppställningen. 
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2. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder  

De fyra biologiska kvalitetsfaktorerna för sjöar är växtplankton, 
bottenfauna, fiskfauna och makrofyter (NV 2007a). De 
kemiska kvalitetsfaktorerna är näringsämnen, siktdjup, syrgas, 
försurning samt förorenande ämnen (NV 2007a). I denna 
uppsats behandlas makrofyter, bottenfauna och fiskfauna bland 
de biologiska parametrarna och näringsämnen bland de 
kemiska. Bedömningsgrunderna innehåller instruktioner för hur 
man räknar fram kvalitetsfaktorerna för ekologisk status (Figur 
1). Den skala som tillämpas för de biologiska kvalitets 
faktorerna är bestämd genom RDV (EUT 2000). Den 
ekologiska statusen kan bestämmas till hög (H), god (G), 
måttlig (M), otillfredsställande (O) eller dålig (D) (Figur 2). 
Målet är att komma upp till minst god status år 2015 (EUT 
2000).   

Då man räknat ut ekologisk status respektive kemisk status för 
en ytvattenförekomst (till exempel en sjö) gäller principen 
‖sämst styr‖. Det innebär att den utslagsgivande 
kvalitetsfaktorn är den med lägst status. 

Vattenförekomsten i sin helhet (sammantagen status) får denna 
lägre statusklassificering.  

Om det visar sig att resultatet av ekologisk klassning är 
orimligt för någon av parametrarna så ska en expertbedömning 
genomföras. Denna kan innebära att den ekologiska klassning 
som räknats fram ändras till en högre eller lägre klass. 
Expertbedömningar är även aktuella då ett vatten saknar 

underlagsdata (NV 2007b).   

För de tre biologiska kvalitetsfaktorer som behandlas i denna uppsats finns ett avsnitt 
‖Mänsklig påverkan eller naturligt‖ i NV (2007a). Här förs ett resonemang om huruvida 
de störningar som noteras i en sjös biota eller ekosystem är orsakade av människan eller 
om störningen skulle finnas utan mänsklig påverkan. Det betonas att det finns naturligt 
näringsrika sjöar, men att det inte är särskilt vanligt. Vidare nämns möjligheten att en sjö 
kan vara naturligt sur.   

Ett uttalat mål med RDV är jämförbarhet mellan EU:s medlemsstater (EUT 2000, NV 
2007a). Man ska kunna följa hur miljöarbetet med vattenförekomster fortlöper bland de 
27 medlemsstaterna och även kunna göra jämförelser i framsteg länderna emellan.  

Figur 1. Flödesschema för den  

principiella arbetsgången vid 

fastställande av ekologisk 

status. Efter NV (2007a). 
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Figur 2. De ekologiska klasserna enligt Naturvårdsverket (2007b).   

2.1 Näringsämnen i sjöar enligt bedömningsgrunderna  

I första hand är det totalfosforhalterna som ska analyseras för att klassificera ekologisk 
status med avseende på näringsämnen i sjöar. Det finns dock sjöar där kvävehalten är det 
tillväxtbegränsande makronäringsämnet, till exempel för fjällsjöar eller kraftigt 
övergödda vatten. För att få bra underlag ska provtagning ske minst fyra gånger per år. 
För dimiktiska sjöar ska provtagning ske spritt över året. Det innebär att prov tas vid de 
två cirkulationsperioderna och vid de två perioder då vattenmassan är skiktad. För att 
utjämna mellanårsvariationerna är det önskvärt att göra beräkningar på treårsperioder 
istället för på årsmedelvärden. Provtagningen ska ske enligt standarden SS-EN ISO6878 
eller SS-EN ISO 15681.  

Klassificeringen av status sker enligt följande. 

Referensvärden räknas ut med utgångspunkt i sjövattnets absorbans enligt ekvation 1. 

                                                                
                      

Ref-p = referensvärde (total-P µg/l)  
AbsF = absorbans vid 430 nm, 5 cm kyvett  
Höjd= sjöns höjd över havet (m)  
Medeldjup = sjöns medeldjup (m) 
 
Då medeldjupet för undersökt sjö saknas används en förenklad metod (ekvation 2).  

                                                         

I den förenklade metoden är osäkerheten större och metoden får endast användas då 
totalfosforkoncentrationen är mer än 5 µg/l från någon klassgräns vilken beräknas i steg 
2.  

Ekologisk kvotberäkning sker genom division av referensvärdet med det observerade 
värdet enligt ekvation 3. 

             
   ä              ä   
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Erhållen ekologisk kvalitetskvot jämförs med klassgränserna i instruktionerna enligt NV 
(2007a). Därefter kan ekologisk statusklass vanligen fastställas för den fullständiga 
metoden.  

För den förenklade metoden räknas klassgränserna även fram i µg/l genom att dividera 
referensvärdet med klassgränsen för EK-värdet. Klassgränserna för EK-värdet finns i 
instruktionerna i NV (2007b). Om värdet på den ekologiska klassningen ligger för nära 
en klassgräns ska en expertbedömning genomföras.  

2.2 Bottenfauna i sjöar enligt bedömningsgrunderna  

För kvalitetsfaktorn bottenfauna används tre ingående index: ASPT, BQI och MILA. 
Principen ‖sämst styr‖ gäller bland de tre indexen då ekologisk status för bottenfauna ska 
bestämmas. Den sammantagna bedömningen av bottenfauna kan därför inte bli högre än 
vad det lägsta indexet visar. Provtagningen ska göras enligt standarden SS EN-27828 för 
litorala prover, respektive SS-028190 för profundala prover (NV 2007a). 

Illies ekoregioner används vid bedömningen av bottenfaunan (NV 2007a). Varje 
ekoregion har egna referensvärden respektive klassgränser för var och en av parametrarna 
ASPT, BQI respektive MILA. Sverige är indelat i tre ekoregioner (NV 2007a). De är från 
söder mot norr: Ekoregion 14 (Centralslätten), ekoregion 22 (Fennoskandiska skölden) 
respektive ekoregion 20 (Boreala höglandet).  

ASPT Average Score per Taxon 
Förekomsten av 85 familjer av bottenfaunaorganismer är grunden för denna parameter 
(NV 2007a). Familjer med hög känslighet mot den integrerade påverkan av eutrofiering, 
förorening med syretärande ämnen och habitatförstörande påverkan medverkar till höga 
indikatorvärden. Arter ur familjer med låg känslighet bidrar med låga värden. 
Indexvärdet för ASPT är ett medelvärde per ingående taxa. Beräkningen görs genom 
summering av indikatorvärden och division med antalet ingående taxa enligt ekvation 4.
  

                                                    
            ä    

  
   

Den ekologiska statusklass som olika ASPT-värden ska resultera i anges i instruktionerna 
(NV 2007a).  

BQI Benthic Qualtiy Index 
Detta index utnyttjar kunskap om fjädermyggarters tolerans mot låga syrgashalter i 
bottnarna. BQI beräknas utifrån populationstäthet av indikatortaxa av arter i 
insektsfamiljen Chironomidae. BQI beräknas enligt ekvation 5.   

 

               
        

 

 

   

   

Där ki = varierar mellan 1 och 5 för olika arter och är lika med 0 om indikatorarter 
saknas. 
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ni = antalet individer inom indikatorgrupp i, och                                                                                                     
N = det totala antalet indivder i samtliga indikatorgrupper.  

Därefter beräknas den ekologiska kvalitetskvoten enligt ekvation 6. 

                
   ä        

         ä   
 

Referensvärden samt klassgränser för ekologisk klass anges i instruktionerna i NV 
(2007a). 

MILA, Multimetric Index for Lake Acidification 
Detta  index är uppbyggt av sex enkla index och svarar på surhet (NV 2007a, Johnson & 
Goedkoop 2007). De sex indexen är: antal taxa av snäckor respektive dagsländor, relativ 
abundans av dagsländor, tvåvingar respektive predatorer, och slutligen värdet för ett 
AWIC-index (Acid Waters Indicator Index). Beräkning sker enligt ekvation 7 och 
tabeller i NV (2007a) och resulterar i ett värde mellan 0 och 100.  

                        
         

 
 

Den ekologiska kvalitetskvoten beräknas därefter enligt ekvation 8. 

                
   ä         

         ä   
 

Referensvärden och surhetsklasser redovisas i NV (2007a). Surhetsklasserna är fem 
stycken och översätts till statusklasser enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Surhetsklass och deras respektive statusklasser enligt Naturvårdsverket (2007a).  

Surhetsklass Ekologisk statusklass 
Nära neutralt Hög status 
Måttligt surt God status 
Surt  Måttlig status 
Mycket surt Otillfredsställande status 
Extremt surt Dålig status 

2.3 Fisk i sjöar enligt bedömningsgrunderna  

Kvalitetsfaktorn fisk i sjöar baseras på EQR8 (Ecological Quality Ratio), med 8 ingående 
parametrar. Metoden har utarbetats av Holmgren et al. (2007). Syftet med EQR8 är att få 
ett mått på ekosystemets förmåga att bevara ett balanserat, integrerat och anpassat 
organismsamhälle. Artsammansättningen, diversiteten och den funktionella 
organisationen ska jämföras med vad som är typiskt för habitat i aktuell region (NV 
2007a). Provfiske ska göras enligt standarden SS-EN 14 757 och NV (2001). Resultat 
från provfisken rapporteras till databasen NORS, som är tillgänglig via Fiskeriverkets 
hemsida (FV 2010). EQR8 beräknas enligt följande, baserat på NV (2007a).  

Fem omgivningsfaktorer beräknas.  

1. Sjöns altitud (m)  
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2. Sjöarea (ha)  
3. Maxdjup (m)  
4. Årsmedelvärde av lufttemperaturen (°C)  
5. Sjöns belägenhet i förhållande till högsta kustlinjen. 
 

Altituden transformeras log10 (x+1). För sjöarea och maxdjup används log10(x). Ett 
referensvärde beräknas enligt ekvation 9. 

                            

där a är intercept och b1-bn är regressionskoefficienter för omgivningsfaktorer (X1-Xn) 
enligt tabell i NV (2007a). Transformering av en del observerade parametervärden 
(Tabell 2) utförs. Parametrarna 4-5 transformeras med log10 (x+1) och parametrarna 6 
och 8 med log10(x). Beräkning av avvikelser från referensvärden (residualer) utförs. För 
varje parameter beräknas residualen som observerat värde minus referensvärde (i 
förekommande fall på transformerade värden). I nästa steg utförs beräkning av Z-värden. 
Residualerna räknas om till Z-värden via division med parameterspecifik 
standardavvikelse av referensmaterialets residualer enligt NV (2007a). Omvandling till P-
värden sker genom att man hämtar ett dubbelsidigt P-värde för varje Z-värde via ett 
statistikprogram. Det sammanvägda fiskindexet, EQR8, beräknas som ett medelvärde av 
P-värdena för de 3-8 parametrar som är möjliga att beräkna ur en given provfiskefångst. 
Sista steget är att bestämma statusklassen för EQR8 med hjälp av klassgränserna i NV 
(2007a).  

De åtta indikatorerna i EQR8 selekterades vid utformningen av indexet enligt kriterierna 
1) varje indikator uppvisade signifikanta skillnader mellan referensjögruppen (sjöar av 
hög och god status) och mer påverkade sjöar (sura eller eutrofa sjöar). 2) Sjöarna var inte 
sinsemellan för högt korrelerade till varandra (Holmgren, Kerstin 2011-01-11, pers. 
komm.).  

Det slutliga indexvärdet beräknas som ett medelvärde av P-värdena för de ingående 
parametrarna. Detta medför att de deltagande parametrarna (3-8 stycken enligt tabell 2) 
får samma vikt i EQR-resultatet (Holmgren, Kerstin 2011-01-11 pers. komm.). 
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Tabell 2. De åtta ingående parametrarna i EQR8 som beräknar kvalitetsfaktorn Fisk i sjöar. Efter 
Naturvårdsverket (2007a).  

Nr  Parameter  Förklaring 

1. Antal inhemska fiskarter  49 av 60 kända fiskarter i sötvatten ingår.  

2. Simpson´s Dn  Diversitetsindex baserat på antal individer av samtliga funna arter. 
Beräknas som 

                       
 

     
  

 

pi = numerär andel av art i.   

3. Simpson´s Dn  Diversitetsindex baserat på biomassa av samtliga funna arter. Beräknas 
enligt ekvation 10. 

pi = viktandel av art i.   

4. Relativ biomassa av 
inhemska fiskarter 

Total vikt (g) av alla inhemska arter dividerat med antal nät.  

5. Relativt antal av 
inhemska fiskarter 

Totalt antal individer av alla inhemska arter dividerat med antal nät. 

6 Medelvikt i totala 
fångsten 

Alla arter tas med. Deras totala vikt (g) divideras med totalt antal 
individer.  

7. Andel potentiellt 
fiskätande abborrfiskar 

Baserad på biomassa i totala fångsten. Abborrar med en längd under 120 
mm anses inte äta andra fiskar och ingår inte i beräkningen. Andelen 
fiskätande abborrar med en längd på över 180 mm ska räknas som 1. För 
abborrar med en längd mellan 120 och 180 mm räknas andelen 
fiskätande ut med ekvation 11. 

                                                    

    
           

  
  

Individvikterna uppskattas hos abborre uppskattas som, ekvation 12.  

 

                                         

 

 a=3,377   10-6 och b= 3,205.   

Varje uppskattad individvikt multipliceras sedan med längdberoende 
andelen av fiskätande abborre. Summan av produkterna blir biomassan 
av fiskätande abborre som sedan ska adderas till eventuell biomassa av 
gös. Till sist divideras den totala summan av fiskätande abborrfiskar 
med den totala biomassan av alla arter i fångsten.   

8. Kvot abborre/ karpfiskar  Baserad på biomassa. Total vikt av abborre dividerat med total vikt av 
alla inhemska karpfiskar.  
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 2.4 Makrofyter i sjöar enligt 

bedömningsgrunderna 

Makrofyter växelverkar med biologi, 
hydrologi och geokemi. De specifika 
arterna uppvisar olika preferenser 
längs en trofigradient (NV 2007a). 
Dessa preferenser används i de aktuella 
bedömningsgrunderna för makrofyter i 
sjöar vilka delvis visas i Figur 3 
(kärlväxter visas, men inte mossor och 
kransalger). Bedömningsgrunderna för 
makrofyter i sjöar ska inte blandas 
ihop med bedömningsverktyg för 
biologisk mångfald eller naturvärden. 
Förekomst av makrofytarter har i 
studier visat sig vara en viktig 
indikator för sjöars näringsstatus 
(Baattup-Pedersen et al. 2001, Melzer 
1999, Moss et al. 2003). NV betonar 
att det inte är sjöarnas fosforhalter i sig 
själva som styr indelningen i 
statusklasser. Det är förekomsten av 
vissa makrofytarter utmed 
fosforgradienten som ligger till grund 
för och styr indelningen av 
stautsklassningar. (NV 2007a). 

För att klassa sjöars status med avseende 
på makrofyter beräknas ett trofiskt makrofytindex, TMI. Detta index svarar på 
näringsstatus, i första hand totalfosfor. De arter som ligger till grund för TMI-
beräkningen är de funna makrofytarterna exklusive helofyter. Figur 4 ger en översikt av 
arbetsgången för makrofyter i sjöar. 

I fält följer man NV:s manual (NV 2010a). Inventeringen ska inkludera alla makrofyter 
inklusive mossor och kransalger (NV 2007a). Inventeringen ska ske under sensommaren 
då växtligheten är fullt utvecklad. Växtprover tas litoralt och från båt på större 
vattendjup. Vid användande av båt ska vattenkikare och Lutherräfsa användas. För varje 
funnen art ska det maximala förekomstdjupet antecknas. Krattning längs virtuella 
transekter med registrering av täckningsgrad enligt en semikvantitativ skala har enligt 
Ecke (2007b) visat sig vara den mest lovande metoden. Men enligt NV (2010) räcker det 
för närvarande med angivelse enligt binär skala (förekomst eller icke förekomst) för TMI. 
Inventering ska föredragsvis ske i olika delområden i sjön. Då täcker man in en sjös 
bottensubstrat, olika vindpåverkan med flera abiotiska faktorer och erhåller därmed 
lättare en fullständig artlista. 

Svenska sjöar delas in i tre typer för statusklassning av makrofyter. Typ 1 inklulderar 
ekoregion 1och 2, typ 2 ekoregion 3 och typ 3 ekoregion 4-7. Typerna bildar egna 

Figur 3. Makrofyternas (endast kärlväxter) medianvärde ± 25 och 75 

percentiler, längs tot-P-gradienten. Efter NV (2007a).  
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referensvärden vid klassificeringen. För sjöar norr om 
norrlandsgränsen (Limes norrlandicus, LN) under högsta kustlinjen 
(HK) finns ett referensvärde, norr om LN över HK ett annat och 
söder om LN ett tredje (Ecke 2007a, NV 2007a).  

Statusklassificeringen sker enligt följande: 
TMI beräknas. TMI är ett viktat medelvärde av de ingående 
makrofytarternas indikatorvärden och viktfaktorer enligt ekvation 
13. Indikatorvärden respektive viktfaktorer redovisas i NV 
(2007a). Indikatorvärden och viktfaktorer har värden mellan 1-10 
respektive 0,1-1,0. Ett högt indikatorvärde visar preferens för låga 
totalfosforvärden. En hög viktfaktor visar på smal nisch för aktuell 
makrofytart.    

                            ö  

 
           ä                         

 
   

                
 
   

 

 

I bedömningsgrunderna (NV 2007a) ingår 105 arter fördelade på 68 
kärlväxter, 10 kransalger respektive 27 mossor. Den ekologiska 
kvoten äknas ut enligt ekvation 14.  

              ö    
                       

         ä     
 

I NV( 2007a) redogörs för de tre typernas TMI-referensvärden samt klassgränserna för de 
ekologiska klasserna.  

Med hjälp av detta kan undersökt sjö tilldelas statusen hög, god, måttlig, eller 
otillfredsställande/ dålig. På grund av att dataunderlag saknas så kan de två klasserna 
otillfredsställande och dålig status inte hållas isär (NV2007a). Makrofyter kan därför för 
närvarande endast ges de fyra skilda klassningarna hög, god, måttlig eller 
otillfredsställande/dålig status då man använder TMI-beräkningar. Om en 
expertbedömning däremot utförs kan de ekologiska statusklasserna otillfredsställande 
respektive dålig skiljas från varandra vilket praktiseras i bland annat Sandsten & Karlsson 
(2007) och Sandsten (2009). 

Om det beräknade EK-värdet ligger <0,05 enheter från klassgränserna mellan hög och 
måttlig, eller god och måttlig skall en rimlighetsbedömning göras. Arbetsgången för detta 
beskrivs i NV (2007b). Anvisningar finns för att bedöma vilka arter som avgör vilken 
ekologisk klass en sådan sjö ska föras till.  

Om en statusklassificering resulterar i måttlig eller sämre status kan fortsatt bedömning 
angående antropogen påverkan vara nödvändig. Frågan som ska utredas lyder: Är sjön 
naturligt näringsrik eller beror dess höga näringshalter på övergödning? För att ge detta 
problem perspektiv så ska man jämföra med bedömningsgrunden för näringsämnen (cf. 
2.1) samt studera källfördelningsdata och historiska data. Om sjön bedöms vara naturligt 

Figur 4. Arbetsgången för 
ekologisk status för makrofyter i 
sjöar. Efter NV (2007a). 
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näringsrik så kan vattenmyndigheten revidera referensvärdet för vattenförekomsten (NV 
2007a).  

Sjöar i övergången mellan näringsfattigt till näringsrikt vatten kan uppvisa förekomst av 
typiska oligotrofiarter som än så länge förmår leva där. Detta kan ge ett för högt  
TMI-värde och kan leda till orimligt hög klassning (NV 2007a).    

Som bakgrundsrapport nämns i bedömningsgrunderna Ecke (2007a). I denna finns ett 
resonemang om inventeringsmetoder inklusive transektinventeringar. I Ecke (2006) 
redogörs för det statistiska materialet som användes för konstruktion av 
bedömningsgrunden och TMI. Data i Ecke (2006) sträcker sig från 1929 till 2005 och där 
ingår bland annat vattenkemiska data och makrofytdata från Lohammar (1938).   
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 3. Material och metoder  

3.1 Datainventeringar 

Sjöar valdes med hjälp av datainventeringar. Kriterier för sjöarna sattes till: lokalitet i 
Uppland eller Stockholms län, ungefär jämn fördelning av antalet eutrofa och oligotrofa 
sjöar, ålder på data mindre än 5 år, samt sekundärdatafynd av 3-4 kvalitetsfaktorer per 
sjö. I samband med detta bestämdes också vilka två sjöar som skulle inventeras med 
avseende på makrofyter. Beskrivningar över sjöarna samt markslag i respektive sjös 
avrinningsområde återfinns i bilaga 1 respektive 2.  

För data gällande näringsämnen och bottenfauna användes SLU:s databas (SLU 2010).  

För fiskfaunadata användes Fiskeriverkets databas NORS (FV 2010).  

Makrofytdata på artnivå och ekologisk klassning för makrofyter eftersöktes i 
länsstyrelsernas publikationslistor på respektive läns hemsida (Lst 2010a, b), se Tabell 9.  

Databasen VISS (2010) användes frekvent för samtliga kvalitetsfaktorer. 

Kvalitetsfaktorernas data och klassningar sammanställdes och ekologisk status för 
primärdatafångst analyserades statistiskt.   

Primärdata för makrofyter togs fram genom inventeringar av de två sjöarna Trehörningen 
och Edasjön. Inventeringarna resulterade i ekologisk status med avseende på makrofyter 
(cf. 3.2).  

3.2 Makrofytinventeringar av sjöarna Trehörningen och Edasjön 

Makrofytinventeringar utfördes i Trehörningen och Edasjön, för att fastställa ekologisk 
status med avseende på makrofyter enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (NV 
2007a,b). Sjöarna tillhör samma sjösystem (Bilaga 3). Inventeringen i Trehörningen 
pågick mellan 2010-08-02 och 2010-08-11 och i Edasjön mellan 2010-08-21 och  
2010-08-30. 
Arbetet skedde från land i vadarstövlar och från båt enligt NV:s manual (NV 2010a). I 
möjligaste mån gjordes artbestämning i fält. Nomenklaturen följde Karlsson (2004). 
Transekternas sträckning och vattenståndet i sjöarna redovisas i bilaga 4 respektive 5. För 
varje transekt gjordes beskrivning av närmiljön. I den ingick vegetationens karaktär, samt 
övriga iakttagelser.  

För att bestämma ekologisk status med avseende på makrofyter i sjöarna följdes 
arbetsgången i figur 4. Med hjälp av artfynden och deras indikatorvärden respektive 
viktfaktorer räknades TMI ut enligt ekvation 13. Trehörningen och Edasjön ligger båda 
söder om LN och därför användes TMI-referensvärdet 8,27 (NV2007a).  

3.3 Indelning av sjöarna i två trofigrupper 

Indelning efter sjöarnas trofinivå utfördes. Av statistiska skäl skapades två trofigrupper, 
vilket innebar att det mesotrofa totalfosforintervallet delades upp i två lika delar (Tabell 
3). Tre mesotrofa sjöar fick därmed ingå i den oligotrofa eller den eutrofa gruppen.   
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Tabell 3. Trofinivå enligt (NV 1993) samt trofigrupper skapade efter egen metod.   

Klassificering enl NV (1993)  Trofigrupper efter egen metod 
Trofinivå  Totalfosfor(µg /L)   Trofigrupp Totalfosfor (µg /L) 

Oligotrofi < 15  Oligotrofa 
gruppen 

< 20 

Mesotrofi 15-25    
Eutrofi 25-100  Eutrofa  gruppen > 20 
Hypertrofi > 100    
 

3.4 Makrofytarternas förekomst i oligotrofa respektive eutrofa sjöar 

Makrofytarternas närvaro i sjöarna angavs som förekomst eller icke förekomst. 
Förekomsterna jämfördes med sina respektive sjöars trofigrupp i stapeldiagram. Syftet 
med detta var att undersöka om arterna förekommer i lika hög grad i den oligotrofa 
gruppen som i den eutrofa. Om så vore fallet så skulle de arternas värde som indikatorer 
för ekologisk klassning kunna ifrågasättas. 

3.5 Samstämmighetsanalys av de fyra kvalitetsfaktorerna  

Syftet med samstämmighetsanalysen var att söka samband mellan trofinivå och grad av 
samstämmighet mellan en sjös kvalitetsfaktorer. Samtliga 17 sjöar fick minst tre 
kvalitetsfaktorer klassade, de flesta fyra. Metoden för samstämmighetsanalys går ut på att 
överföra de ekologiska statusklassningarna till numeriska värden enligt Tabell 4.  

Tabell 4. Metoder för samstämmighetsanalys och deras ekologiska klassningar med respektive numeriska 
värden.  
Status Hög status  God status  Måttlig 

status  
Otillfreds- 
ställande 
status  
 

Dålig status  
 

Otillfreds-     
ställande 
eller Dålig 
status för 
makrofyter 

Numeriskt 
värde 

5 4 3 2 1 1 eller 2 

 

Eftersom ekologisk klassning för makrofyter inte skiljer ut Otillfredställande eller Dålig 
status gjordes två varianter av samstämmighetsanalysen, där makrofytklassningen O/D i 
ena fallet fick det numeriska värdet 1 och i det andra fallet 2.  

När respektive klassning i H-G-M-O-D-skalan överförts till numeriska värden enligt 
tabell 4 så undersöktes spridningsmåttet för de numeriska värdena genom att räkna ut 
standardavvikelsen.  

Stor spridning antogs betyda låg samstämmighet. Ingen eller låg spridning sågs vara 
uttryck för hög samstämmighet.  

Sjöarna rangordnades efter samstämmighetspoäng. Högsta poäng var 100. Lägsta 
poängens värde berodde på hur många platser som fanns i respektive analysmodells 
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rangordning. Fanns där fyra platser blev lägsta poängen 25 (100/4) och de övriga 50, 75 
respektive 100.  

Till sist sammanställdes en matris där sjöarnas poäng, uträknade enligt de två varianterna 
av samstämmighetsanalys, adderades. Detta innebär ett slags viktning och utjämning av 
poängen, där osäkerheten i de lägre makrofytklassificeringarna inkluderas. Hög poäng i 
denna matris antogs betyda hög samstämmighet för aktuell sjö.  

3.6 Kvalitetsfaktor som fastställer sammantagen status 

En analys gjordes av vilken enskild kvalitetsfaktor som bestämmer den sammantagna 
ekologiska statusen för respektive sjö. Den sammantagna statusen bestäms efter principen 
‖Sämst styr‖ (NV 2007b).   
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4. Resultat  

4.1 Resultat av makrofytinventeringar i Trehörningen respektive Edasjön 

Allmän beskrivning över Trehörningen respektive Edasjön 
Trehörningen innehåller skyddade vassvikar och ett litet antal fastmarksstränder. 
Vassarna bestod av främst Phragmites australis (vass). Equisetum fluviatilis (sjöfräken) 
noterades i sparsamma mängder. Utanför dessa växte i allmänhet ett bälte av Nuphar 
lutea (gul näckros). Nymphaea alba ssp. candida (nordnäckros) förekom mer sparsamt i 
sjön. I strandvegetationen noterades Pteridophyta (ormbunkar), Butomus umbellatus 
(blomvass), Lycopus europaeus (strandklo), Lysimachia thyrsiflora (topplösa), Carex 
spp.(starrar), Lysimachia vulgaris (strandlysing), död/ växande vass, Iris pseudacorus 
(svärdslilja) och Sium latifolium (vattenmärke). Alnus glutinosa (klibbal) förekom nära 
många av Trehörningens stränder. Bland natearterna var Potamogeton lucens (grovnate) 
vanligast. Lemna minor (andmat) observerades bland vassar och nära stränderna.  

Edasjön har två skyddade vassvikar. En är belägen vid utloppet mot Norrsjön, i norra 
delen av Edasjön och den andra i sjöns södra delar. Den södra vassviken bestod av 
gungflyn av död respektive levande vass, och ormbunkar. Vattenspegeln norr om vassen 
var till stora delar täckt av Nuphar lutea tillsammans med en Sparganium spp. 
(igelknoppsart) som förblev obestämd till art. Dessa två arter bildade en massförekomst. 
Deras utbredning i syd-nordlig riktning uppmättes till åtminstone 150 meter. Längs denna 
profil gjordes fynd av endast dessa två arter. I Edasjön gjordes även fynd av N. alba ssp 
candida.  

Nära och på västra stranden av Edasjön växte övervägande lövträd. Trädvegetationen var 
tätare på östra stranden och den bestod till större del av barrträd.  

Resultat av makrofytinventeringar  
80 % av alla BG-arter funna i Edasjön återfanns också i Trehörningen (Tabell 6). Edasjön 
har därmed två arter som saknas i Trehörningen: Hottonia palustris (vattenblink) och 
Potamogeton alpinus (rostnate). 

En fullständig lista över samtliga makrofytfynd i de båda sjöarna finns i bilaga 6.  
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Tabell 6. Fynd av BG-arter i Trehörningen respektive Edasjön, augusti 2010. 

Kärlväxter Trehörningen Edasjön 

Ceratophyllum demersum Hornsärv X  
Elodea canadensis Vattenpest X X 
Hottonia palustris Vattenblink  X 
Hydrocharis morsus-ranae Dyblad X X 
Lemna minor Andmat  X X 
Lemna trisulca Korsandmat X  
Myriophyllum spicatum Axslinga X  
Myriophyllum verticillatum Kransslinga X  
Nuphar lutea Gul näckros X X 
Nymphaea alba ssp. candida Nordnäckros X X 
Persicaria amphibia Vattenpilört X  
Plantago uniflora Strandpryl X  
Potamogeton alpinus Rostnate  X 
Potamogeton lucens Grovnate  X X 
Potamogeton obtusifolius Trubbnate X  
Utricularia vulgaris Vattenbläddra X X 
Mossor    
Calliergon cordifolium Kärrskedmossa X  
Fontinalis antipyretica Stor näckmossa  X X 
 

Båda sjöarna erhöll den ekologiska statusen Måttlig med avseende på makrofyter  
(Tabell 7). Antalet arter som ingick i bedömningsgrunderna var 60 % större i 
Trehörningen än i Edasjön. 

Tabell 7. Data till grund för ekologisk klassning, ekologisk status, antal BG-arter samt siktdjup för 
Trehörningen respektive Edasjön, augusti 2010.  

Sjö  Trofisk 
makrofytindex, TMI 

Referens- 
värde 

Ekologisk 
kvot 

Ekologisk 
status 

Antal 
BG-arter 

Siktdjup 
(m) 

Trehörningen  5,72 8,27 0,65 Måttlig 16 1,131 

Edasjön  6,01 8,27 0,73 Måttlig 10 1,432 

1 Medelvärde av 11 siktdjupsmätningar 
 2 Medelvärde av 8 siktdjupsmätningar  
 

Nitella mucronata (uddslinke) var den art som påträffades på störst djup i Trehörningen 
(Tabell 8). Den krattades upp från ett djup av 3,1 meter.  

Fontinalis antipyretica (stor näckmossa) togs upp från ett djup av 2,4 meter och var den 
djupast förekommande makrofyten i Edasjön (Tabell 8).  
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Tabell 8. Största fynddjup för makrofytarter i Trehörningen respektive Edasjön. Arter med fynddjup på 
över 150 centimeter redovisas.  

Vetenskapligt namn 

  
 

Svenskt namn Trehörningen 
Största fynddjup 
(cm) 

Edasjön 
Största 
fynddjup (cm) 

Butomus umbellatus Blomvass 290 - 
Carex pseudocyperus Slokstarr  160 - 
Ceratophyllum demersum Hornsärv 230 - 
Fontinalis antipyretica Stor näckmossa - 240 
Hydrocharis morsus-ranae Dyblad 190 160 
Lemna minor Andmat  - 160 
Lycopus europaeus Strandklo 160 - 
Myriophyllum spicatum Axslinga 260 - 
Nitella mucronata Uddslinke 310 - 
Numphaea alba ssp. candida Nordnäckros  200 220 
Nuphar lutea Gul näckros 290 215 
Persicaria amphibia Vattenpilört 275 - 
Phragmites australis Vass  - 215 
Potamogeton lucens Grovnate 190 - 
Schoenoplectus lacustris Säv - 210 
Utricularia vulgaris Vattenbläddra - 160 
 

Särskilda fynd i Trehörningen respektive Edasjön  

I Trehörningen gjordes fynd av Nitella mucronata (uddslinke). Den förekom i mattor i 
södra delen av samma vik som C-C’-markeringen på kartan (Bilaga 3). Dess största 
växtdjup var 3,1 meter. Koordinater för provpunkt anges i bilaga 5. Tre belägg togs  
2010-08-11. Enligt Artdatabanken (2010) betecknas arten som nära hotad, NT. I Sverige 
uppges den ha sina starkaste förekomster i Uppland. N. mucronata ingår inte som 
makrofytart i bedömningsgrunderna (NV 2007a).  

Inga anmärkningsvärda fynd av makrofytarter gjordes i Edasjön. Inga fynd av 
Myriophyllum spp. (slingearter) gjordes.  

4.2 Ekologisk status för fyra kvalitetsfaktorer i 17 sjöar samt trofinivå och 

trofigrupp för respektive sjö 

Ingen av de 17 sjöarna kom upp i hög sammantagen status (Tabell 9).  Fem av sjutton 
sjöar hade god status. Nio av sjöarna erhöll måttlig ekologisk status, vilket är den mest 
frekventa sammantagna klassningen. Två sjöar hade otillfredsställande status och en sjö 
dålig status. Utredningen om sjöarnas trofinivå resulterade i oligotrofi för sex sjöar, meso 
trofi för tre, eutrofi för sex respektive hypertrofi för två sjöar (Tabell 9). Indelningen i 
trofigrupper gav sju sjöar i oligotrof grupp respektive tio i eutrof grupp (Tabell 9).    
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Tabell 9. Ekologisk status, kvalitetsfaktorer, sammantagen status baserad på de fyra kvalitetsfaktorerna 

samt trofinivå och trofigrupp för 17 sjöar i Uppsala och Stockholms län.  

Sjönamn Närings-
ämnen 

Botten-
fauna 

Fisk-
fauna 

Makro-
fyter 

Sammantagen 
status 

Trofinivå / trofigrupp 

Uppsala län 
Edasjön M M G M1 

 
Eutrof / Eutrof grupp 

Funbosjön M - O M2 
 

Hypertrof / Eutrof grupp 

Siggeforasjön H G G H3 
 

Oligotrof /Oligotrof grupp 

Testen G - M M4 
 

Eutrof / Eutrof grupp 

Trehörningen M - G M1 
 

Eutrof / Eutrof grupp 

Tämnaren G M M M2 
 

Eutrof / Eutrof grupp 

Vendelsjön G - G M5 
 

Eutrof / Eutrof grupp 

Stockholms län  
Erken M H - M6 

           
Mesotrof / Eutrof grupp 

Fysingen G G G M7 
 

Mesotrof / Eutrof grupp 

Largen H H G H8 
 

Oligotrof /Oligotrof grupp 

Lilla Ullfjärden G G M M8 
 

Oligotrof /Oligotrof grupp 

Långviksträsket H - G G7 
 

Mesotrof /Oligotrof grupp 

Oxundasjön D - M M7 
 

Hypertrof / Eutrof grupp 

Stunnträsk H G G O/D8 
 

Oligotrof /Oligotrof grupp 

Träsksjön G G M M8 
 

Eutrof / Eutrof grupp 

Tärnan H H G G8 
 

Oligotrof /Oligotrof grupp 

Öran H H G H8 
 

Oligotrof /Oligotrof grupp 

 
 
Källa tillmakrofytdata 

1. Detta arbete.  
2. Olsson 2008 
3. Ecke (pers. komm. 2010-06-21) 
4. Johansson (pers. komm. 2010-12-14) 
5. Lindgren (pers. komm. 2010-06-18) 
6. Thuresson 2005 
7. Sandsten & Karlsson 2007 
8. Thuresson 2007
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4.3 Makrofytarternas förekomst i oligotrofa respektive eutrofa gruppen 

I bedömningsgrunderna ingår 105 arter. I datamaterialet förekom 62 av dessa (59%) vilka 
redovisas i graferna (Figur 5-10). 

Den mest frekventa elodeidarten var Potamogeton perfoliatus (ålnate) (Figur 5b). Den 
återfanns i elva sjöar, varav fyra oligotrofa. Juncus bulbosus (löktåg) och Myriophyllum 
alterniflorum (hårslinga) hade högst frekvens med förekomst i fem av sju sjöar i den 
oligotrofa gruppen. I den eutrofa gruppen hade arterna P. lucens (grovnate) respektive P. 
perfoliatus störst frekvens och växte i sju av tio sjöar. P. obtusifolius (trubbnate) och 
Ceratophyllum demersum (hornsärv) var näst mest förekommande i den eutrofa gruppen och 
påträffades vardera i sex av tio sjöar (Figur 5 a-c). 
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Figur 5. Elodeid-arters förekomst i de undersökta sjöarna, uppdelat i den oligotrofa resp. eutrofa gruppen.  
a)arter med begynnelsebokstav C-M, b) Potamogeton-arter, c) arter med begynnelsebokstav R-Z.  
 

Den mest frekventa flytbladsväxten var Nuphar lutea (gul näckros) i både den eutrofa och den 
oligotrofa gruppen (Figur 6). Näst mest frekvent i oligotrofa gruppen var Potamogeton natans 
(gäddnate) amt i eutrofa gruppen Nymphaea alba coll. (vita näckrosor). N. lutea har högst 
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frekvens i hela undersökningen. Den förekom i alla sjöar i den eutrofa gruppen och i sex av 
sju oligotrofa sjöar. P. natans var den näst vanligaste arten. Nymphaea alba coll. var den 
tredje vanligaste arten i datamaterialet.  

 

Figur 6. Flytbladsarters förekomst i de undersökta sjöarna, uppdelat i den oligotrofa resp. eutrofa gruppen. 

Isoëtiderna var starkast representerade i oligotrofa sjöar (Figur 7). Isoetes laucustris 
(braxengräs), Lobelia dortmanna (notblomster) och Ranunculus reptans (strandranunkel) 
förkom mest frekvent. Bland sjöarna i den eutrofa gruppen förekom de enda två arterna 
Eleocharis acicularis (nålsäv) respektive Plantago uniflora (strandpryl) till lika stor andel.     
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Figur 7. Isoëtidarters förekomst i de undersökta sjöarna, uppdelat i den oligotrofa resp. eutrofa gruppen. 
Fem Chara-arter förekom i materialet. Chara globularis (skörsträfse) var den vanligaste  
kransalgen i både oligotrofa och eutrofa gruppen (Figur 8).

 

Figur 8. Kransalgsarters förekomst i de undersökta sjöarna, uppdelat i den oligotrofa resp. eutrofa gruppen. 
 

Lemniderna förekom uteslutande i sjöar i den eutrofa gruppen (Figur 9). Den vanligaste arten 
var Hydrocharis morsus-ranae (dyblad) följd av Lemna trisulca (korsandmat).   
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Figur 9. Lemniders förekomst i de undersökta sjöarna, uppdelat i den oligotrofa resp. eutrofa gruppen. 

Den överlägset vanligaste arten bland mossorna var Fontinalis antipyretica (stor näckmossa) 
(Figur 10). Den hade dubbelt så stor andel bland sjöar i den eutrofa gruppen jämfört med sjöar 
i den oligotrofa gruppen. Fyra mossarter hade lika hög frekvens i den oligotrofa gruppen, 
nämligen Drepanocladus sordidus (fiskekroksmossa) Fissidens fontanus (vattenfickmossa), 
F. antipyretica och Scorpidium scorpioides (korvskorpionmossa).  
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Figur 10. Mossarters förekomst i de undersökta sjöarna, uppdelat i den oligotrofa resp. eutrofa gruppen. 
 

4.4 Kvalitetsfaktor som sänker och därmed fastställer sammantagen status 

Klassningen för näringsämnen sänkte och fastställde sammantagen status för Oxundasjön till 
dålig (Tabell 9). Ekologisk klassning för bottenfauna fastställde inte den sammantagna 
statusen för någon sjö. Funbosjöns fiskklassning sänkte och bestämde sjöns sammantagna 
status till otillfredställande. För sjöarna Vendelsjön, Erken och Fysingen sänktes och 
fastställdes den sammantagna statusen till måttlig på grund av makrofytstatusens klassningar. 
För Stunnträsk fastställdes den sammantagna statusen till otillfredsställande på grund av 
makrofytklassningen.   

4.5 Samstämmighetsanalys av de fyra kvalitetsfaktorerna  

Ingen av de sjutton sjöarna fick samma statusklass för alla fyra kvalitetsfaktorerna (Tabell 
10). Annorlunda uttryckt så uppnås inte fullständig samstämmighet bland de ekologiska 
klassningarna för någon sjö.  

Analysen med samstämmighetspoäng gav ett resultat med fyra platser i rangordningen (Tabell 
10), vilket innebär att ett antal sjöar hamnade på samma plats. Högsta värde var 200 poäng 
och lägsta 50 poäng.  
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Tabell 10. Sammantaget resultat för två analyser av samstämmighet 
mellan fyra kvalitetsfaktorer.  
Sjö Samstämmighets- 

poäng 
 Trofinivå 

Edasjön 200  eutrofi 
Tämnaren 200  eutrofi 
Fysingen 200  mesotrofi 
Largen 200  oligotrofi 
Öran 200  oligotrofi 
Testen 150  eutrofi 
Trehörningen 150  eutrofi 
Vendelsjön 150  eutrofi 
Långviksträsket 150  mesotrofi 
Träsksjön 150  oligotrofi 
Siggeforasjön 150  oligotrofi 
Lilla Ullfjärden 150  oligotrofi 
Tärnan 150  oligotrofi 
Funbosjön 150  hypetrofi 
Erken 100  mesotrofi 
Oxundasjön 100  hypetrofi 
Stunnträsk 50  oligotrofi 
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5. Diskussion  

5.1 Trehörningens respektive Edasjöns ekologiska status enligt BG för 

makrofyter samt övriga observationer 

Trehörningen respektive Edasjön får TMI-värde kring sex. Detta resulterar i jämförlig 
ekologisk kvot och måttlig ekologisk status för båda sjöarna. Trehörningens ekologiska kvot 
lig ger i nedre delen av i intervallet för måttlig ekologisk status (NV 2007a). Edasjöns 
ekologiska kvot ligger mitt i samma intervall. Eftersom närheten till en klassgräns är > 0,05 så 
fordras ingen rimlighetsbedömning. Om statusen inte förbättras före år 2015 så kommer målet 
minst god status med avseende på makrofyter enligt RDV (EUT 2000) inte att infrias för 
någon av sjöarna. En sådan förbättring verkar i dagsläget osannolik. Det krävs i så fall att 
avrinning från gödslade åkrar i sjöarnas närområde upphör. Även om detta sker så är risken 
ändå stor att sjöarnas makrofytstatus enligt nuvarande BG (NV 2007a) inte förbättras. I 
grunda sjöar med höga fosforhalter i vattnet, som i Trehörningen och Edasjön, kan man anta 
höga fosforhalter i sedimenten (Søndergaard et al. 1993). Detta styrks delvis av 
fosformätningar i vatten respektive sediment av Orback (2007). Sedimentbunden fosfor kan 
ibland resultera i internbelastning av fosfor, vilken spelar störst roll för näringsnivån 
sommartid då tillrinningen är liten. Fosforfraktionerna i sedimenten övergår i vattenfas genom 
fysiska och kemiska processer samt genom bioturbation (Pettersson 1998). Detta medför att 
återhämtningen till ett mindre eutrofierat stadium fördröjs (Marsden 1989). Detta gäller 
särskilt grunda, kraftigt övergödda sjöar (Jeppesen et al. 1991, Sas 1989) där det skett stor 
belastning före reduktionen av externt fosfor. Edasjön är möjligen ett exempel på denna typ 
av sjö. 

Antalet fynd av BG-arter är 60 % större i Trehörningen än i Edasjön. Trehörningen erbjuder 
sannolikt fler nischer och miljöer vilket gör det möjligt för fler arter att växa och etablera sig 
där. Trehörningens yta är 9 gånger större än Edasjöns och dess flikighet är större vilket 
innebär att den är orienterad i fler väderstreck än Edasjön (se bilaga 3). Den större ytan och 
flikigheten erbjuder större möjligheter för makrofytkolonisation. Edasjön saknar helt 
slingearter (Myriophyllum spp), vilket är förvånande. Axslinga (Myriophyllum spicatum) 
klarar vanligen att växa i näringsrika och även kraftigt övergödda sjöar (Moss et al. 2003). I 
både Trehörningen och Edasjön gjordes fynd av igelknopp (Sparganium spp). I södra Edasjön 
noterades en massförekomst. Det gick inte att artbestämma igelknopparna från Trehörningen 
eller Edasjön varken i fält eller med hjälp av jämförelsematerial. Därför uteslöts 
igelknoppsarterna i TMI-beräkningen. Den taxonomiska upplösningen i 
bedömningsgrunderna är i de flesta fall art (NV 2007a). 

Uddslinke (Nitella mucronata) var den djupast förkommande makrofytarten i Trehörningen. I 
bedömningsgrunderna ingår tio kransalgsarter, men N. mucronata är inte en av dem. Den 
finns inte registrerad i Trehörningen sedan tidigare (Artportalen 2010). Många kransalgsarter 
är känsliga för höga näringshalter (Blindow et al. 2007). N. mucronata tolererar dock höga 
näringshalter bättre än många andra arter i familjen Characeae. Dessutom klarar den sig i 
kalkfattigare miljö jämfört med Chara-arter (Artdatabanken 2010).   

Siktdjupet var störst i Edasjön, men fynd av makrofyter gjordes på större djup i Trehörningen. 
Det kan bero på att substratet ej varit lämpligt för kolonisation på större djup i Edasjön. 
Möjligen siktdjupsmättes sjöarna under ett par dagar då siktdjupet inte var representativt för 
växtsäsongen. 
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5.2 Bedömningsgrundernas giltighet 

Vid en jämförelse mellan de oligotrofa och de eutrofa sjöarnas sammantagna status finner 
man att alla sjöar ur den eutrofa gruppen får måttlig eller sämre status. Fem av sju sjöar ur 
oligotrofa gruppen får minst god status. Det finns enligt detta datamaterial alltså en stark 
koppling mellan trofistatus och sammantagen ekologisk status. Man bör fråga sig om inte 
även naturligt eutrofa sjöar ska kunna åtnjuta god eller hög status.  

Tämnaren respektive Fysingen är viktiga fågelsjöar. En förutsättning för detta är deras 
makrofytinnehåll som utgör föda åt fåglarna. Sjöarna får måttlig status både för makrofyter 
och för sammantagen status. Bedömningsgrunderna slår fel för dessa och det holistiska 
perspektivet inkluderas inte. I detta fall är det fågelfaunan som utelämnas. Det verkar som om 
de makrofytarter som gör en vattenförekomst till en god fågelsjö ger samma sjö som bäst 
måttlig ekologisk status.  

I BG (NV 2007a) betonas att resultatet av statusklassningen av makrofyter inte ska ge svar på 
sjöars totalfosforinnehåll där höga halter ofta resulterar i måttlig eller sämre status. Det är 
‖förekomsten av vissa makrofytarter och dess förekomst längs fosforgradienten (NV 2007a)‖ 
med tillhörande indikatorvärden och viktfaktorer som ska avgöra en sjös ekologiska 
klassning. I praktiken verkar detta inte fungera eftersom det råder en så stark korrelation 
mellan eutrofi-hypertrofi och måttlig eller sämre status. Ingen eutrof sjö uppnår ju minst god 
status, samtidigt som minst en av dem är naturligt eutrof (Trehörningen enligt Brunberg & 
Blomqvist 1998). Detta är ännu ett exempel på att BG inte förmår att värdera sjöar som är 
naturligt rika på näring.  

Det nuvarande TMI tar inte hänsyn till täckningsgraden för en makrofytart. För framtida 
miljöövervakning rekommenderar NV (2007a) semikvantitativ inventering enligt Ecke 
(2007b). Vid konstruktionen av bedömningsgrunderna användes enbart förekomst och icke 
förekomst.  

EU:s nätverk för skyddsvärda miljöer, Natura 2000, delar in sjömiljöer i fem naturtyper (NV 
2003). Naturtyp 3150 rör naturligt eutrofa miljöer. Om Natura 2000-klassning skulle utföras 
för de eutrofa sjöarna i denna undersökning så är det möjligt att de delvis skulle uppfylla 
kriterierna för naturtyp 3150. Det är olyckligt att så viktiga verktyg för klassificering av sjöar 
som bedömningsgrunderna och Natura 2000 harmonierar i så låg grad för denna typ av sjöar. 
Det kan leda till det paradoxala resultatet att en sjö med otillfredsställande ekologisk status 
kan klassas som en skyddsvärd miljö enligt Natura 2000. Så är fallet med Funbosjön som 
tillsammans med Sävjaån ut gör ett Natura 2000-område (Lst Uppsala 2011). Utan att ha 
analyserat saken djupgående så finns det anledning att anse Natura 2000 som ett rimligare och 
mer träffsäkert klassificeringssystem för naturligt eutrofa sjöar. I definitionen för respektive 
naturtyp så inkluderas fler organismgruppers närvaro än i bedömningsgrunderna för sjöar och 
därmed tas ett holistiskt grepp på objektet. I Natura 2000 ingår till exempel objektets förmåga 
att fungera som fågelhabitat.   

Kvalitetsfaktorn makrofyter sänker och fastställer sammantagen status för flest sjöar av alla 
kvalitetsfaktorer. Detta sker för fyra av 17 sjöar (35 %), nämligen den eutrofa Vendelsjön, de 
mesotrofa Erken och Fysingen, och den oligotrofa Stunnträsk. De kvalitetsfaktorer som 
enskilt fastställer näst flest sammantagna statusar är de för näringsämnen respektive fiskfauna. 
Det gäller en sjö vardera: Oxundasjön, (7 % av sjöarna) respektive Funbosjön (7 % av 
sjöarna). Man bör fråga sig om makrofyternas klassning sänker sammantagen status i alltför 
hög grad och om detta beror på utformningen av bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av 
sammantagen status har de fyra ingående kvalitetsfaktorerna beaktas. För vissa av sjöarna har 
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sammantagen status fastställts av Vattenmyndigheten i norra Östersjön (VISS 2010). I en del 
fall har detta resulterat i en annan sammantagen status än i detta arbete. 

Nyttan och träffsäkerheten av bedömningar baserade på indikatorarter ifrågasätts av 
Lindenmayer & Likens (2011). Begreppet indikator felanvänds ibland av till exempel 
nationella naturvårdsorgan. En biologisk indikator är en art vars förekomst fungerar som ett 
surrogat för ett visst förhållande i omgivningen. Vissa användare verkar tro att en viss 
indikatorarts förekomst är själva förhållandet i sig (Lindenmayer & Likens 2011). Man menar 
vidare att nackdelarna med indikatorarter inte tas i beaktande av användarna. Det är bland 
annat problematiskt att överföra och generalisera resultat över geografiska avstånd. En viss 
indikatorart kan fungera bra som surrogat för omvärldsförhållanden i en miljö, men fungera 
dåligt i en annan, geografiskt skild miljö. Detta tar man viss hänsyn till i BG (NV 2007a) 
genom de för ekoregionernas skilda referensvärden vid uträkningen av ekologisk kvot. Men 
frågan är om det är tillräckligt. Sverige delas in i tre typer och sju ekoregioner och detta är en 
grov upplösning givet de skilda ekologiska förutsättningarna över Sveriges latituder.  
Heink & Kowarik (2010) har undersökt användningen av begreppet indikatorarter. En av 
deras slutsatser är att varje gång indikatorarter används så bör en definition över dem inflikas. 
Detta på grund av att begreppet idag har blivit så tvetydigt och att en gemensam definition 
saknas. 

Hydromorfologiska förändringar i en sjö påverkar makrofytbeståndens taxonomiska 
sammansättning och arternas abundans (Hellsten & Dudley 2006, Rørslett 1991). Permanent 
sjösänkning är den främsta hydromorfologiska påverkan för sjöarna i denna uppsats (se bilaga 
1). Denna påverkan tas inte i beaktande i BG. Visserligen finns en bedömningsgrund för 
hydromorfologi (NV 2007c) men där ingår inte makrofyter som kvalitetsfaktor. Artantalet har 
visat sig öka efter sjösänkning, medan abundansen av särskilt flytbladsväxter minskar 
(Rørslett 1991). Orsaken till det ökade antalet arter är en utökad litoral (Hellsten & Dudley 
2006). De flesta av sjöarna i materialet (Erken undantagen) har en sådan morfometri att en 
större andel av sjön får grunda bottnar efter sänkning. Därmed tillåter förhållandena 
kolonisation. Om sjösänkningen är kraftig kan vågor röra upp sediment och de uppvirvlade 
partiklarna kan bidra till en drastisk ändring av floran (Hellsten & Dudley 2006). 
Sjösänkningar leder dessutom till minskad vattenvolym och i vissa fall påskyndad eutrofiering 
på grund av minskad spädningseffekt. En följd av ökad eutrofiering är ökad risk för 
syrgasbrist. Det vore önskvärt att inkludera påverkan av makrofytsamhället i sänkta sjöar i 
BG. I Lücke (2010) påtalas att följderna av sänkningar saknas i nuvarande BG. 

Förekomsten av invasiva makrofytarter nämns eller behandlas varken i RDV (EUT 2000) 
eller i bedömningsgrunderna (NV 2007a,b). De bör rimligen ingå i den ekologiska 
bedömningen (Cardosa & Free 2008). I Sverige är det främst vattenpestarterna Elodea 
canadensis (vattenpest) och Elodea nutallii (smalvattenpest) samt Nymphoides peltata 
(sjögull) som skapar problem (NV 2010b). E. canadensis förekommer i de båda inventerade 
sjöarna samt i tre sjöar där sekundärdata inhämtats. E. nuttallii återfinns i en av 
datauppställningens sjöar. N. peltata ingår inte i BG. I en del sjöar i Sverige övervakas och 
bekämpas dessa tre arters utbredning (NV 2010b). Deras negativa påverkan på den limniska 
miljön bör även uppmärksammas i BG. Deras närvaro och kanske viktigare: deras 
täckningsgrad, bör ingå som en parameter.  

Makrofytarter i den oligotrofa gruppen med frekvens ≥ 43 % (minst 3 av 7 sjöar) och/eller i 
den eutrofa gruppen ≥ 40 % (minst 4 av 10 sjöar) diskuteras nedan. De arter som förekommer 
till lika eller ungefär lika stor andel i den oligotrofa gruppen som i den eutrofa bör ifrågasättas 
som lämpliga för nuvarande bedömningsgrunder. 
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Sju arter i mitt datamaterial uppvisar ungefär likstor andel i oligotrofa som i eutrofa gruppen. 
Dessa är Myriophyllum spicatum, Potamogeton obtusifolius, P. perfoliatus, Nuphar lutea, 
Nymphaea alba coll., Persicaria amphibia och Chara globularis. I Lücke (2010) listas arter 
som fungerar dåligt i praktiken och de sju arterna ovan benämns som ‖olämpliga‖, 
‖tveksamma‖ eller så omtalas de med andra negativa utlåtanden. Detta är särskilt tydligt för 
arterna Nuphar lutea och Nymphaea alba coll. En av respondenterna uttrycker att 
‖förekomsten säger absolut ingenting om näringsstatusen (Lücke 2010)‖. Den gula näckrosen 
har vid upprepade undersökningar ‖visat sig vara länets [Stockholms läns] vanligaste 
vattenväxt (av bedömningsgrundarterna) när man ser till hur många sjöar den förekommer i 
(Lücke 2010).‖ I Dalarnas län kommer man till samma slutsats (Larsson & Carlsson 2008). 
Arterna betecknas som ‖olämpliga‖ därför att de ‖förekommer mer eller mindre i alla lokaler 
(Larsson & Carlsson 2008)‖. Bland de sju arter som verkar fungera väl i sjöar ur oligotrofa 
gruppen märks Juncus bulbosus, Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton gramineum, 
Isoëtes lacustris, Lobelia dortmanna, Plantago uniflora och Ranunculus reptans. Bland dessa 
klassas L. dortmanna, I. lacustris och P. uniflora som karaktärsarter i oligotrof miljö enligt 
Wallsten & Solander (1995). De 11 arter som verkar fungera väl i sjöar ur eutrofa gruppen är 
Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton 
friesii, P. lucens, P. obtusifolius, Utricularia vulgaris, Hydorcharis morsus-ranae, Lemna 
minor, Spirodela polyrhiza och Fontinalis antipyretica. Bland dessa klassas alla utom P. 
friesii, U. vulgaris och F. antipyretica som karaktärsarter för eutrofa sjöar enligt Wallsten & 
Solander (1995).  Penning et al.(2008a) grupperar makrofytarterna i känslig, indifferent 
respektive tolerant mot eutrofiering. Svenska sjöar representeras till 17 % bland data från 12 
europeiska länder i Pennings sammanställning (Penning et al.2008a). Myriophyllum 
alterniflorum,  Isoëtes lacustris, Lobelia dortmanna, och Plantago uniflora ur mitt 
datamaterial ingår i den känsliga gruppen. Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 
verticillatum, P. obtusifolius,  Hydorcharis morsus-ranae, Lemna minor och Spirodela 
polyrhiza ingår bland de toleranta arterna. Arter i datamaterialet som inte listas som känsliga 
eller toleranta ingår i gruppen ‖indifferenta mot eutrofiering‖. Alternativt är underlaget för 
svagt för gruppering enligt Penning et al.(2008a). Pennings grupperingar över känsliga 
respektive toleranta arter går inte att till fullo tillämpa på svenska förhållanden bland annat på 
grund av vissa arters utbredda förekomst i Europa och detta medför andra ekoregioner än de 
som gäller i Sverige. Men de pekar ändå på vissa arters lägre lämplighet som indikatorarter 
längs en trofigradient. Bland dessa indifferenta arter märks 6 av 7 arter som har likstor 
andelsförekomst i oligotrofa respektive eutrofa gruppen. Den som inte ingår är Potamogeton 
obtusifolius som enligt Penning et al. (2008a) ingår i tolerant grupp. Enligt mina resultat är P. 
obtusifolius en art som förekommer till ungefär lika stora andelar i oligotrof som i eutrof 
grupp. 

Sandsten (2009)  bedömde 31 sjöar enligt TMI respektive med expertbedömning. Min analys 
av Sandstens resultat visar att endast 32 % av sjöarna får samma klassning enligt TMI som 
enligt expertbedömning. Det är önskvärt med en högre grad av överensstämmelse och för 
detta krävs säkrare bedömningsgrunder. Då man studerar riktningen på ändringen så skär nio 
sjöar (29 %) gränsen mellan måttlig och god status. Sex av dem (19 %) gör det i gynnsam 
riktning och når därmed målet. Två av dessa går från otillfredsställande/ dålig status enligt 
bedömningsgrundens TMI till hög status enligt Sandstens bedömning! I dessa två fall slår BG 
verkligen fel. Tre av sjöarna (10 %) ändras i ogynnsam riktning efter utförd expertbedömning. 
Andelen sjöar som skär gränsen mot en klassning som uppfyller målet är dubbelt så stor. 
Detta tolkas som att de sjöarna klassas felaktigt och för lågt enligt TMI-förfarandet i relation 
till expertbedömning.   
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Efter ett besök till en sjö, kunskap om dess avrinningsområde, pH och siktdjup samt en 
översiktlig undersökning av makrofytsamhället så kan en erfaren limnolog med lätthet avgöra 
om en sjö klarar målet minst god sammantagen status (Moss et al. 2003). Detta gör fortsatta 
undersökningar överflödiga och Moss et al. (2003) menar att det är tragiskt att vi måste 
använda dyrbara mätmetoder för att utföra vad man med erfarenhet kan komma fram till 
mycket enklare. Variablerna pH, siktdjup osv. utgör ‖direkt mätning‖ enligt Likens och 
Lindenmayers (2011) vokabulär. De kontrasterar direkt mätning mot indikatorarter och menar 
att det förra är en potentiellt billigare metod än att inventera indikatorarter.  

I Lücke (2010) föreslås åtgärder som kan förbättra nuvarande bedömningsgrunder för 
makrofyter. De är angivelse av täckningsgrad och livsform hos makrofytart och större hänsyn 
till naturligt eutrofa sjöar och deras makrofytinnehåll. I bedömningsgrunderna saknas hänsyn 
till konkurrens av helofyter och vågerosionens påverkan på artsammansättningen (Lücke 
2010). Arternas maximala växtdjup ska visserligen antecknas i fält enligt NV (2010a). Men i 
nuvarande bedömningsgrunder används dessa data inte. Det maximala växtdjupet är liksom 
täckningsgraden av flytbladsväxter av stor betydelse, särskilt för hypertrofa sjöar (Penning et 
al. 2008b). Då sjöar innehåller få makrofytarter avgör dessa få, ibland en enda art, sjöns 
ekologiska status. Detta är ett alltför svagt underlag för bedömning och ger felaktiga resultat 
(Penning et al. 2008b, Sandsten & Karlsson 2007). Fler parametrar än arternas 
näringspreferens längs trofigradienten är därför berättigade. Därmed borde makrofyter i sjöar 
bedömas multimetriskt liksom fisk respektive bottenfauna i sjöar redan gör.    

5.3 Samstämmighet i ekologiska klassningar 

Samstämmighetsanalysen visar inget tydligt samband mellan en viss trofinivå och hög 
samstämmighet. Jag förväntade mig att sjöar ur oligotrofa gruppen skulle uppvisa högst 
samstämmighet mellan de ekologiska klassningarna jämfört med de ur eutrof grupp. Detta är 
alltså inte fallet utan högst samstämmighetspoäng innehas av lika många oligotrofa som 
eutrofa sjöar. Makrofyter i oligotrofa sjöar uppvisar en mycket långsam förändring i 
successionen (Wallsten & Solander 1995). Om vattenkvalitén varit god över tiotals år, 
makrofytsamhället innehållit samma element samt om övriga kvalitetsfaktorerna gett höga 
ekologiska klassningar så borde man kunna förvänta sig hög samstämmighet för dessa sjöar. 
Eutrofierade sjöar, å andra sidan, är stadda i förändring (Kalff 2003). Deras vattenkvalitet 
försämras när de går från mesotrofa till eutrofa eller hypertrofa näringsförhållanden. Under 
denna övergångstid kan man tänka sig att kvalitetsfaktorerna visar ett mer heterogent mönster. 
Detta förklaras genom att de biologiska kvalitetsfaktorerna har olika responstid på 
miljöförändringar (NV 2007a). Generellt sett uppvisar växtplankton och kiselalger snabbast 
svar på förändringar. Därefter kommer djurplankton, bottenfauna och fisk. Makrofyter anses 
vara den limniska organismgrupp som reagerar trögast (NV 2007a). En förklaring till att lika 
många oligotrofa som eutrofa sjöar hamnar i topp i samstämmighet är att de eutrofa till viss 
del kan vara naturligt eutrofa. Det kan ha uppnått ett stabilt stadium i deras ekologi och de 
uppvisar därför hög samstämmighet bland sina kvalitetsfaktorer. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Sjöbeskrivningar  

Sjöar i Uppsala län 

Edasjön (663322-161756) är en liten och 
mycket eutrof skogsjö. Den ligger överst i 
systemet Trehörningen-Ramsen-Norrsjön 
(Brunberg & Blomqvist 1998) och 
avrinningsområdet består till hela 80 % av 
skog (se bilaga 2). Den är referenssjö i den 
nationella miljöövervakningen (Brunberg & 
Blomqvist 1998, SLU 2010). 
Flytbladsvegetationen har liten utbredning i de 
norra delarna, men är i de södra delarna 
omfattande. Söderut övergår sjön i våtmark. 

Funbosjön (663958-161511) är en hypertrof 
slättlandsjö. Funbosjön står i förbindelse med 
Mälaren via Funboån. Den är starkt påverkad 
av jordbruk och avloppsvatten. 
Markanvändningen i avrinningsområdet består 
störst delen (57%) av skogsmark men 32% av 
åker och äng (Se bilaga 2). Sjön hyser de 
sällsynta fiskarterna  Aspius aspius (asp) och  
Abramis ballerus (faren) (Brunberg & 
Blomqvist 1998). Sjöns båda norra vikar är 
grunda och starkt igenväxta. Funbosjöns 
vattenkemi och makrofytförekomst är 
väldokumenterad över tid. Bland de äldre 
undersökningarna märks Lohammar (1938) 
och Wallsten (1981).    

Siggeforasjön (665175- 157559)är en 
oligotrof skogssjö. Sjön är referenssjö i den 
nationella miljöövervakningen (Brunberg & 
Blomqvist 1998, SLU 2010). 
Markanvändningen i delavrinningsområdet 
består till 74% av skogsmark (Se bilaga 2). 
Andelen åker och ängsmark är endast 2 %. 
Den är ett gott exempel på en kalkfattig 
klarvattensjö i Uppland och dessutom djup för 
att vara i Uppland (Brunberg & Blomqvist 
1998). Den innehåller den 
oligotrofiindikerande arten Lobelia dortmanna 
(notblomster). Övervattensvegetationen är 
måttlig. Vassbältena är låga och glesa. 
Siggeforasjön är en sänkningsskadad sjö. 
Tillståndet har dock stabiliserats och följderna 
av sänkningen är främst minskad vattenvolym. 
Siggeforasjön undersöktes av Lohammar med 
avseende på makrofyter och vattenkemi 

(Lohammar 1938). Uppföljande 
undersökningar har gjorts av Wallsten (1981) 
och Ecke (2006).      

Testen (664842-162824) är en eutrof slättsjö. 
Testens avrinningsområde består till 61% av 
skogsmark. Andelen åker och ängsmark är 
31% (se bilaga 2). År 1975 täcktes 27 % av 
sjön av Phragmites australis (vass) och 
Schoenoplectus lacustris (säv) (Brunberg & 
Blomqvist 1998). Sjön innehåller den 
rödlistade arten Chara tomentosa (rödsträfse). 
Testen är sänkt två gånger. Skadorna som 
sänkningarna har medfört är riklig 
övervattensvegetation och dåliga 
syreförhållanden. Carassius carassius (ruda) 
förekommer i sjön och är ett tecken på låg 
syrgaskoncentration (Brunberg & Blomqvist 
1998).   
 
Trehörningen (663734-161589) är den 
största av sjöarna i systemet Trehörningen-
Ramsen-Norrsjön. Den klassas som eutrof. 
Dess vattenyta ligger lägst över havet av 
sjöarna i systemet. Delavrinningsområdet 
består till 73% av skogsmark och 9% av åker 
och äng (Se bilaga 2). I norr är sjön måttligt 
näringsrik och i söder näringsrik. De södra 
delarna är djupare än de norra. Därför finns i 
söder endast ringa utbredning av 
vattenvegetation (Brunberg & Blomqvist 
1998). Trehörningen bedöms vara naturligt 
näringsrik.  
 

Tämnaren (667402-158923) är en mycket 
eutrof slättlandssjö. Avrinningsområdet består 
till 61% av skogsmark och till 24% av åker och 
äng (Se bilaga 2). Tämnaren är ett typexempel 
på en grund och igenväxande slättlandssjö 
(Brunberg & Blomqvist 1998). Den är Uppsala 
läns största sjö och Sveriges näst största 
fågelsjö (Liber Kartor 2003). Den har stora 
vassbälten som är betingade av de två 
sänkningar av vattennivån som utförts. Den 
första gjordes mellan åren 1871-1879 och den 
andra så sent som 1950-53. För att motverka 
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effekterna av dessa höjdes sjöns nivå 1977.  
Tämnaren används som reservvattentäkt för 
Uppsala då flödena i Fyrisån är låga (Brunberg 
& Blomqvist 1998). Tämnarens vattenkemi 
och makrofytflora undersöktes av Lohmmar 
(1938) och av Wallsten (1981). Vid båda dessa 
undersökningar var det Sörsjön, Tämnarens 
södra del, som undersöktes.    

Vendelssjön (667218-160102) är en eutrof 
slättlandssjö. Avrinningsområdet består av 

65% skogsmark och 26% åker och äng (Se 
bilaga 2). Mer än halva sjön täcks av 
vassvegetation. Det finns även stora områden 
med flytbladsvegetation och 
undervattensvegetationen är utbredd (Brunberg 
& Blomqvist 1998). Sjön befinner sig i 
övergången mellan sjö och våtmark. Sjöns 
igenväxning ska ses som naturlig. Vendelsjön 
har troligen inte sänkts och i så fall inte särskilt 
mycket (Brunberg & Blomqvist 1998).  
 

Sjöar i Stockholms län 
Erken (664060-165948) är Stockholms läns 
största sjö efter Mälaren och klassas som 
mesotrof. Sjön är vattentäkt för Norrtälje 
kommun och detta gör den skyddsvärd.  
(Norrtälje kommun 2010). Sjöns 
avrinningsområde består till 50 % av 
skogsmark och 11 % av åker och äng (Se 
bilaga 2). Erken är en välstuderad sjö och har 
en mycket lång limnologisk 
undersökningsserie (till exempel 
Weyhenmeyer 1999, Kalff 2003). Sedan år 
1946 finns en forskningsstation i Uppsala 
universitets regi vid Norr Malma strax öster 
om sjön (Uppsala universitet 2006). Den 
strandnära vegetationen är måttlig och 
domineras av Phragmites australis (vass). 
Schoenoplecuts lacutstris (säv) och Typha spp. 
(kaveldun) förekommer också. Nuphar lutea 
(gul näckros) är den vanligaste flytbladsväxten  
(Norrtälje kommun 1991).  
 
Fysingen (660749-161885)är en mesotrof 
lerslättsjö. Delavrinningsområdet består av 
24% skogsmark och 47% av åker och äng (Se 
bilaga 2). Sjön har sänkts flera gånger 
(Andersson 2005). Den är referenssjö för 
vattenkemi (SLU 2010). Den är ett av 
Stockholms läns finaste fågelsjöar. Sjön anses 
vara en måttligt påverkad slättsjö med god 
vattenkvalitet. Stockholmsåsen löper längs 
Fysingens västra strand. Både sjön och dess 
närområde är välbesökt tack vare 
upplevelsevärdena (Lst i Stockholm & 
Regionplane- och trafikkontoret 2003).  
 

Largen (661084-165433)har goda kvaliteter 
eftersom den anses opåverkad av mänsklig 
aktivitet (Lst 2010c). Den är uttalat oligotrof. 
Avrinningsområdet består av 65 % skogsmark 
och endast 5% åker- och ängsmark (Se bilaga 

2). Largen är känd för sitt klara vatten och 
attraherar därför dykare. I sjön förekommer de 
sällsynta kolonibildande cyanobakterierna 
Nostoc zetterstedtii (sjöhjortron) och Nostoc 
pruniforme (sjöplommon) (Thuresson 2007).  

Lilla Ullfjärden (661075-159692) är en 
mälarvik delad mellan Stockholms län och 
Uppsala län. Avrinningsområdet består av 67% 
skogsmark och 9 % åker- och ängsmark (Se 
bilaga 2). Dess närmsta större mälarbassäng är 
Ekoln i norr. Bortsett från Egentliga Mälaren 
så är Lilla Ullfjärden Uppsala läns djupaste sjö 
med maxdjup på över 50 meter (Brunberg & 
Blomqvist 1998). Enligt preliminära 
bedömningar från 2008 (VISS 2010) så kan 
Lilla Ullfjärden betraktas som oligotrof. Den 
har en ovanlig vattenkemisk sammansättning, 
som beror på att tillförseln av vatten kommer 
från glaciallerapåverkade källor (Brunberg & 
Blomqvist 1998). Lilla Ullfjärden är 
referenssjö med avseende på vattenkemi (SLU 
2010). Bottnarna och stränderna är brant 
sluttande och hindrar till stor del etablering av 
vass och säv. Man finner dessa arter endast i 
glesa och smala bestånd. Lilla Ullfjärden 
undersöktes med avseende på makrofyter och 
vattenkemi av Lohammar (1938) och av 
Wallsten (1981).  
 
Långviksträsket (657129-165329) ingår i ett 
Natura 2000-område (Lst i Stockholms län 
2007) och som riksintresse för naturvård i 
Stockholm län. Sjön är referenssjö i den 
nationella miljöövervakningen (SLU 2010). 
Avrinningsområdet består till över 90 % av 
skogsmark (Se bilaga 2). Sjön är mesotrof 
klassat efter näringshalterna i sjövattnet. Den 
har ett orört tillrinningsområde, vars delar 
delvis består av myrmark (Lst i Stockholms län 
1998). I södra kanten av sjön finns 

http://www2.ebc.uu.se/norr.malma/index.html
http://www.ma.slu.se/
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gungflypartier. Flytbladsvegetation, vass och 
säv är alla glest förekommande.  
 

Oxundasjön (660637-161566) är en 
hypertrof sjö med kort omsättningstid. 
Skogsmarken utgör 63% av avrinningsområdet 
och åker och ängsmark 22% (Se bilaga 2). 
Sjön är starkt påverkad av de vattendrag som 
ansluter till och för med sig näring till sjön 
(Lindqvist 2008). År 2004 uppmättes 
totalfosforvärde på 150 µg/L. Sedimenten 
innehåller höga halter koppar Algblommning 
är vanligt förekommande, liksom syrebrist på 
botten med påföljande fiskdöd. (Sigtuna 
kommun 2010). 

Stunnträsk (654766-164737) är oligotrof och 
ligger i ett kalkstråk på skärgårdsön Ornö. 
Sjöns avrinningsområde har ungefär lika 
andelar skogsmark som åker/ängsmark (34 
respektive 32 %, se bilaga 2). Stunnträsk 
används som vattentäkt och ligger inom ett 
naturreservats gränser (Haninge kommun 
2007). Stunnträsk hyser ishavsrelikter som 
Saduria entomon (skorv) och Mysis relicta 
(pungräka). Sjön är referensjö med avseende 
på vattenkemi (SLU 2010).  
 
Träsksjön (655109-162627)har en relativt 
opåverkat flora och fauna mycket tack vare att 
den aldrig varit försurad (Häggström 2010). 
Avrinningsområdet består till 82 % av 
skogsmark (Se bilaga 2). Bottenfaunan är 
artrik. Sjön är naturligt näringsfattig till 
måttligt näringsrik (Häggström 2010a). Den 
klassas som ―nationellt särskilt värdefull‖ i 
länsstyrelsens publikation Värdefulla sjöar och 
vattendrag (Lst i Stockholms län 2008). 
 
Tärnan (660688-164478) är en oligotrof 
sprickdalssjö. Den är referenssjö i nationella 
miljöövervakningen (SLU 2010). 
Markpåverkan i närmiljön är mycket liten med 
nästan inga antropogena effekter under de 
senaste 50 åren. Andelen skogsmark (85 %) 
respektive andelen åker- och ängsmark (2%) 
(Se bilaga 2) bidrar till dess orörda tillstånd. 
Bland växtarter i sjön märks strandpryl och 
braxengräs. Tärnan har höga naturvärden och 
ligger inom ett riksintresse för friluftsliv 
(Österåkers kommun 2009). 

Öran (656007-162978) är en oligotrof sjö 
och floran är representativ för en relativt 

opåverkad skogssjö. Avrinningsområdet består 
till 83 % av skogsmark. Andelen åker- och 
ängsmark är obetydlig (1 %) (Se bilaga 2). 
Man finner Lobelia dortmanna (notblomster) 
och Isoëtes spp. (braxengräsarter) i sjön. 
Vassbestånden är glesa vilket visar på sjöns 
näringsfattigdom (Häggström 2010).  

  

http://www.ma.slu.se/
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Bilaga 2 

De sjutton sjöarnas markslag i avrinningsområdet med respektive källhänvisningar.  

Sjönamn 

Skogs-
mark % 

Våtmark 
% 

Åker och äng 
% Sjö % 

 
Övr-
igt 
% 
 

Sum-
ma Källa med ev. fotnot 

Sjöar i Uppsala län 
Edasjön 80 5 7 3 5 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Funbosjön 57 3 32 7 1 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Siggeforasjön 74 16 2 8 0 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Testen 61 4 31 4 0 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Trehörningen 73 4 9 10 4 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Tämnaren  61 9 24 6 0 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Vendelsjön 65 4 26 4 1 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Sjöar i Stockholms län 
Erken 50 0 11 36 1 98 SMHI 20101. 
Fysingen 24 2 47 19 9 101 SMHI 20101 
Largen 65 0 5 28 0 98 SMHI 20101  
Lilla Ullfjärden 67 0 9 23 1 100 Brunberg & Blomqvist 1998 
Långviksträsket 91 0 0 9 0 100 Wingqvist 2010. 
Oxundasjön 63 0 22 13 0 98 SMHI 20101. 
Stunnträsk 34 1 32 3 33 100 VISS 20102. 
Träsksjön 82 0 4 14 0 100 Wingqvist 2010 
Tärnan 85 0 2 11 0 98 SMHI 20101. 
Öran    83 0 1 3 16 100 VISS 20102. 

1. SMHI:s markslag sammanslagna för att överensstämma med Brunberg & Blomqvists markslag. 
2. VISS:s markslag sammanslagna för att överensstämma med Brunberg & Blomqvists markslag. 
3. – innebär att markslaget inte finns redovisat i källan.  



44 
 

Bilaga 3 

 

Sjösystemet Trehörningen-Ramsen-Norrsjön. Ursprunglig karta från Brunberg & Blomqvist (1998). Redigerad 
av Orback (2008) med vidare redigering av författaren. Ramarna indikerar de sjöar som inventerades med 
avseende på makrofyter. 
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Bilaga 4 
Transekternas sträckning i Trehörningen respektive Edasjön enligt RT90.  
Transekt-nr X  Y  Sjö 
1 startpunkt 6637389 1616226 Trehörningen 
1 slutpunkt 6637477 1616230 Trehörningen 
2 6637364 1615970 Trehörningen 
2 6637399 1616027 Trehörningen 
3 6638217 1616736 Trehörningen 
3 6638208 1616762 Trehörningen 
4 6638611 1617301 Trehörningen 
4 6638568 1617327 Trehörningen 
5 6639081 1617863 Trehörningen 
5 6639075 1617877 Trehörningen 
6 6638629 1617606 Trehörningen 
6 6638637 1617594 Trehörningen 
7 6638198 1617254 Trehörningen 
7 6638229 1617314 Trehörningen 
8 6637868 1616833 Trehörningen 
8 6637913 1616809 Trehörningen 
9 6637068 1617187 Trehörningen 
9 6637070 1617252 Trehörningen 
10 6637071 1617262 Trehörningen 
10 6636350 1617982 Trehörningen 
11 6637240 1616551 Trehörningen 
11 6637356 1616576 Trehörningen 
12 6633583 1617820 Edasjön 
12 6633594 1617794 Edasjön 
13 6633377 1617717 Edasjön 
13 6633390 1617699 Edasjön 
14 6632942 1617451 Edasjön 
14 6632953 1617432 Edasjön 
15 6632750 1617277 Edasjön 
15 6632909 1617388 Edasjön 
16 6632949 1617356 Edasjön 
16 6632937 1617379 Edasjön 
17 6640995 1603183 Edasjön 
17 6633078 1617429 Edasjön 
18 6633178 1617441 Edasjön 
18 6633176 1617449 Edasjön 
19 6633348 1617412 Edasjön 
19 6633325 1617440 Edasjön 
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Bilaga 5 

Vattenståndsmarkering Edasjön. RT90: 6637628; 1616199.  

Röd sprejmarkering. Visar aktuellt vattenstånd, 10 oktober 2010. Gjordes på en berghäll som 
löper ned i vattnet. En pil sprejades dessutom med riktning mot vattenståndsmarkeringen.  
Berghällen ligger i ett buskage av björk och Salix sp. Berghällen ligger ungefär mittemot 
bryggans badstege, alltså inom bryggans utsträckning.  Röda streckets nedre kant visar 
vattennivån. 

Vattenståndmarkering Trehörningen. RT90: 6637628; 1616200 

Röd sprejmarkering. Visar aktuellt vattenstånd, 10 oktober 2010.  Gjordes på 
betongfundament på bryggan vid Marielunds Simsällskap. Markeringen sitter i hörnet av 
betongfundamentet och flytbryggan som löper till vänster om sjöstugan. Röda streckets nedre 
kant visar vattennivån.  

Provtagningspunkt för uddslinke (Nitella mucronata)i Trehörningen:                         
RT90: 6637367; 1616082. 
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Bilaga 6 
Fullständig artlista över makrofytfynd i Trehörningen respektive Edasjön.  
Vetenskapligt namn 
 

Svenskt namn Trehörn- 
ingen 

Eda- 
sjön 

BG-art 
JA/NEJ 

Anmärkningar  

Alisma plantago-
aquatica2  

Svalting   X  -  

Alnus glutinosa Klibbal  X  -  
Bryophyta spp. Mossarter  X  - Obestämda mossarter. 
Butomus umbellatus1 Blomvass  X  -  
Calla palustris Missne  X  -  
Calliergon 
cordifolium1 

Kärrskedsmossa X  JA Bestämd av Daniel Udd, Växtekologen vid 
Uppsala universitet 2010-09-06.  

Carex acuta1 Vass-starr X X  -  
Carex  
pseudocyperus2 

Slokstarr X X -  

Ceratophyllum 
demersum1 

Hornsärv X  JA  

Comarum palustre2 Kråkklöver X X -  
Dryopteris cristata  Granbräken X  - Bestämd av Håkan Hytteborn, Växtekologen 

vid Uppsala universitet, 2010-08-02. 
Elodea canadensis2 Vattenpest  X X JA Påträffades ilandspolad vid Fjällnorabadet i 

södra Trehörningen.  
Equisetum fluviatile1 Sjöfräken X  X    
Epilobium 
adenocaulon1 

Amerikansk dunört X  - Bestämd av Mats Hjertson (intendent vid 
Evolutionsmuseét Uppsala universitet) 2010-
09-21. 

Filipendula ulmaria Älggräs X  -  
Fontinalis 
antipyretica  

Stor näckmossa X  JA Bekräftad av Daniel Udd, Växtekologen vid 
Uppsala universitet 2010-09-06. 

Galium sp. Måreart  X  - Obestämd.  
Hottonia palustris Vattenblink  X  -  
Hydrocharis morsus-
ranae1 

Dyblad X X  JA  

Iris pseudacorus1 Gul svärdslilja X X  -  
Lemna minor Andmat X X  JA  
Lemna trisulca Korsandmat X  JA  
Lycopus europaeus2 Strandklo X X  -  
Lysimachia 
thyrsiflora1&2 

Topplösa X X  -  

Lysimachia vulgaris2 Strandlysning X X  -  
Lythrum salicaria1&2 Fackelblomster X   -   
Mentha sp.  Myntaart X   -  Ej artbestämd, ung individ. Mentha arvensis, 

M. aquatica el. M. x verticillata 
Mentha ×  
verticillata1 

Kransmynta X     

Menyanthes 
trifoliata1 

Vattenklöver  X    

Mnium punctatum1 Bäckstjärnmossa X  JA Bestämd av Daniel Udd, Växtekologen vid 
Uppsala universitet 2010-09-06. 

Myosotis sp.  Förgätmigej-art X  - Ej artbestämd. 
Myriophyllum 
spicatum1 

Axslinga X  JA  

Myriophyllum 
verticillatum1 

Kransslinga X  JA  

Nitella mucronata1 Uddslinke X  - NT (Nära hotad). Bestämd av Roland 
Bengtsson, Mikroalg 2010-08-17. 

Nuphar lutea Gul näckros X X  JA  
Nymphaea alba ssp. 
candida1 

Nordnäckros X X  JA Bestämd av Anna-Kristina Brunberg, 
Limnologen vid Uppsala universitet  

1 Fynd från Trehörningen bevarat i personligt herbarium 
2 Fynd från Edasjön bevarat i personligt herbarium 
 



48 
 

Vetenskapligt namn 
 

Svenskt namn Trehörn- 
ingen 

Eda- 
sjön 

BG-art 
JA/NEJ 

Anmärkningar  

2010-08-05. 
Oenanthe aquatica1 Vattenstäkra  X  JA  
Persicaria amphibia1 Vattenpilört X  JA  
Phragmites australis Vass  X X  -  
Plantago uniflora1 Strandpryl X  JA  
Potamogeton 
alpinus2  

Rostnate  X    

Potamogeton lucens1 Grovnate X X  JA  
Potamogeton natans1 Gäddnate X   JA  
Potamogeton 
obtusifolius1 

Trubbnate X  JA Bestämd av Håkan Hytteborn, Växtekologen 
vid Uppsala universitet 2010-08-02. 

Querqus robur Ek X  -  
Ranunculus lingua1 Sjöranunkel X  -  
Rumex 
hydrolapathum 

Vattenskräppa X  -  

Salix spp. Vide-arter X X  -  
Schoenoplectus 
lacustris 

Säv  X X  -  

Scutellaria 
galericulata  

Frossört X  - Bestämd av Håkan Hytteborn, Växtekologen 
vid Uppsala universitet 2010-08-06. 

Sium latifolium1  Vattenmärke X X  -  
Sparganium spp.1&2 Igelknoppsarter X X  Poten –

tiell 
BG-art 

Igelknopparna förblev obestämda. S. 
gramineum och S. angustifolium går att 
bestämma om man har fertilt material enligt 
Mats Hjertson. (intendent vid 
Evolutionsmuseét Uppsala Universitet muntl. 
2010-09-21 ). Dessa två arter ingår i BG. För 
övrigt finns ytterligare sex igelknoppsarter i 
Sverige (Krok & Almquist 1994). 

Stratiotes aloides  Vattenaloe X  JA  
Thelypteris palustris2 Kärrbräken  X  -  
Typha angustifolia Smalkaveldun X  JA  
Utricularia vulgaris1  Vattenbläddra X X  JA  
 
1 Fynd från Trehörningen bevarat i personligt herbarium 
2 Fynd från Edasjön bevarat i personligt herbarium 




