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Inledning 

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i 
Gävleborgs län att utföra analys av bottenfaunaprover från Färnebofjärdens 
Nationalpark 2018. Provtagningen utfördes av personal från SYNLAB inom 
fyra områden (Figur 1), där prover togs på tre olika djup (litoral- sublitoral- 
samt profundal) inom vardera av dessa områden.  

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är ackrediterat av SWEDAC i enlighet 
med ISO 17025 (ackrediteringsnummer 1646) samt ISO 9001 certifierat av 
RISE (certifieringsnummer 4609). Medins är också miljöcertifierat av RISE en-
ligt ISO 14001 (certifieringsnummer 4609 M). 

 

 

Figur 1. Undersökningsområden i Dalälven och Färnebofjärden 2018. Samtliga områden lig-
ger inom Färnebofjärdens national park. Utdrag från Lantmäteriets karta över norra Svea-
land och södra Norrland på CD-rom 

 

  

Område 4 
Område 3 

Område 2 

Område 1 
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Metodik  

Provtagning 
Provtagningen av bottenfauna utfördes i november 2018 av SYNLAB. Fyra 
strandnära områden provtogs (två av dessa karaktäriserades som sjöstrand och 
två som vattendrag), utanför varje strandområde provtogs mjukbotten på två 
djup sublitoral (mellandjupområde) samt profundal (djupområde) runt om i Fär-
nebofjärdens Nationalpark (Figur 1 och Tabell 1).  

 

Tabell 1. Provstationer i Dalälven och Färnebofjärden 2013. Koordinater angivna enligt 
RT90 2,5 gonV. 

 

I strandzonen användes sparkprovtagning med handhåv enligt SS-EN ISO 
10870 (SIS 2012) och Havs- och vattenmyndighetens handledning för miljöö-
vervakning (Havs- och vattenmyndigheten 2016b).  Analys utfördes av Medins 
Havs- och Vattenkonsulter AB. Analysnivån för artbestämning samt status-
klassning av ekologisk status, eutrofiering och surhet gjordes enligt Naturvårds-
verkets handbok 2007:4 (Naturvårdsverket 2007) och Havs- och vattenmyndig-
hetens föreskrifter HVMFS 2018:17 (Havs- och vattenmyndigheten 2018). 
Dessutom redovisades index enligt Naturvårdsverkets tidigare bedömnings-
grunder (Wiederholm ed. 1999a a, b) och Taxaindex (Ericsson 2010) /Regle-
ringsindex (Ericsson 2011) samt expertbedömningar och naturvärdesbedöm-
ningar enligt Medins bedömningsgrunder för bottenfauna (Medin et al. 2009).   

I de djupare områdena sublitoralerna samt profundalerna togs fem delprover 
med en Ekmanhämtare med provytan 0,021 m2 enligt den standardiserade me-
toden SS 02 81 90 (SIS 1986). Provtagningen följde även anvisningarna i Havs- 
och vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning (Havs- och vatten-
myndigheten 2016a).  

Alla prover sållades på plats genom ett såll med masktätheten 0,5 x 0,5 mm och 
konserverades i 95 % etanol till en slutlig koncentration av ca 70 %. De fältpro-
tokoll som upprättades vid provtagningen redovisas i form av stationsbeskriv-
ningar enligt Havs- och vattenmyndighetens handledning (havs- och vatten-
myndigheten 2017). Dessa redovisas i Bilaga 3. 

Lokal Metodik Koordinatsystem Kommun
(x) (y)

1. Dalälven, Lisslen, vattendrag handhåv 6686250 1558675 RT90_25gonV Sandviken

1. Dalälven, Lisslen, sublitoral huggare 6685894 1558790 RT90_25gonV Sandviken

1. Dalälven, Lisslen, profundal huggare 6685920 1558695 RT90_25gonV Sandviken

2. Färnebofjärden, Vedön, litoral handhåv 6681087 1555463 RT90_25gonV Sandviken

2. Dalälven, Vedön, sublitoral huggare 6681866 1555681 RT90_25gonV Sandviken

2. Dalälven, Vedön, profundal huggare 6681241 1556572 RT90_25gonV Sandviken

3. Färnebofjärden, Sissuddarna, litoral handhåv 6677388 1555970 RT90_25gonV Heby

3. Dalälven, Sissuddarna, sublitoral huggare 6677493 1555928 RT90_25gonV Heby

3. Dalälven, Sissuddarna, profundal huggare 6677573 1555697 RT90_25gonV Heby

4. Dalälven, Balforsen, vattendrag handhåv 6675324 1548140 RT90_25gonV Avesta

4. Dalälven, Stadarna, sublitoral huggare 6675700 1549664 RT90_25gonV Avesta

4. Dalälven, Stadarna, profundal huggare 6675664 1549772 RT90_25gonV Avesta

Koordinater
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Analys  
Djuren sorterades ut på laboratoriet varefter de identifierades med hjälp av pre-
parer- och ljusmikroskop. I litoralproverna där även kvalitativa prover togs pro-
vet noterades i dessa endast taxa som inte påträffades i de kvantitativa proven. 
Nivån för artbestämningarna följde minst Havs- och vattenmyndighetens före-
skrifter i HVMFS 2018:17 (Havs- och vattenmyndigheten 2018). I sublitoral 
och profundalproverna artbestämdes dessutom fjädermyggslarver (chironomi-
dae) och gördelmaskar (Clitellata). Artlistor redovisas i Bilaga 2. 

 

Utvärdering 
Strandzon (litoral och rinnande vatten) 

Statusklassningen följde Naturvårdsverkets handbok 2007:4 (Naturvårdsverket 
2007) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyn-
digheten 2013). Flera index har utformats för att klassificera ett vattens status. 
MISA (Multimetric Index for Stream Acidification) och MILA (Multimetric In-
dex for Lake Acidification) är multimetriska surhetsindex för vattendrag re-
spektive sjöar. Klassningen sker i en fyrgradig skala för vattendrag: nära ne-
utralt, måttligt surt, surt och mycket surt. I sjöar är skalan femgradig och inne-
håller även klassen extremt surt. ASPT-index (Average Score Per Taxon) är 
tänkt att användas som ett index för allmän ekologisk kvalitet i sjöar och vat-
tendrag. DJ-index (Dahl & Johnson) är ett multimetriskt index för att påvisa eu-
trofiering i vattendrag. Klassningen av eutrofiering sker i en femgradig skala: 
hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Stationerna i område 1 
Lisslen tillhör egentligen ekoregion 22 Fennoskandiska skölden, men för att un-
derlätta jämförelser med de övriga närliggande stationerna har referensvärden 
och klassgränser för region 14 Centralslätten använts även här, i likhet med 
undersökningen 2013. 

Utöver statusklassningen enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4 och Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter gjordes expertbedömningar av surhet, nä-
ringsämnespåverkan, hydromorfologisk påverkan och annan påverkan. Vid ex-
pertbedömningen vägdes kända förhållanden på och kring lokalen in tillsam-
mans med erfarenheter från andra vattendrag i regionen. Dessutom beaktades 
ett antal andra index, bl. a. de som finns med i Naturvårdsverkets tidigare be-
dömningsgrunder (Wiederholm ed. 1999 a, b). Eventuell förekomst av indika-
torarter var också en viktig faktor. Två nya index (Taxaindex och Regleringsin-
dex) har tagits fram på Medins för att bedöma påverkan på bottenfaunan (Erics-
son 2010, Ericsson et al 2011). Taxaindex utnyttjar att vattendragens bredd är 
en av de viktigaste faktorerna som avgör artrikedomen på en lokal (Malmqvist 
& Hoffsten 2000). Genom att jämföra det uppmätta artantalet på en lokal med 
det förväntade referensvärdet utifrån vattendragets bredd vid lokalen kan man 
få en indikation på om bottenfaunan är negativt påverkad. Regleringsindex är 
ett multimetriskt index för att bedöma regleringspåverkan i sjöar (Ericsson et al 
2011).  
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Bedömning av naturvärden gjordes med hjälp av ett naturvärdesindex som bas-
eras på förekomst av ovanliga eller rödlistade arter (Artdatabanken 2015), di-
versitet och artantal (Medin et al 2009). Klassningen gjordes i en tregradig 
skala: mycket höga naturvärden (16p), höga naturvärden (6 – 16p) och natur-
värden i övrigt (≤6p). 
 

Mellan- och djupbottenzon (sublitoral och profundal) 

Utvärderingen följde Naturvårdsverkets handbok 2007:4 (Naturvårdsverket 
2007) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och vattenmyn-
digheten 2013). Enligt bedömningsgrunderna används indexet BQI (Benthic 
Quality Index) för att klassa statusen med avseende på eutrofiering i sjöars pro-
fundalområden. Klassningen sker i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otill-
fredsställande och dålig status. Stationerna i område 1 Lisslen tillhör egentligen 
ekoregion 22 Fennoskandiska skölden, men för att underlätta jämförelser med 
de övriga närliggande stationerna har referensvärden och klassgränser för reg-
ion 14 Centralslätten använts även här, i likhet med undersökningen 2013. 

Utöver statusklassningen gjordes även expertbedömningar. I expertbedöm-
ningen vägdes kända förhållanden i och kring sjön in tillsammans med erfaren-
heter från andra sjöar i regionen. Dessutom beaktades ett antal andra index, 
framförallt O/C-index (Wiederholm ed. 1999 a, b) och det sammansatta indexet 
EEI (Eutrofieffekt-index) (Liungman & Ericsson 2006). I de fall expertbedöm-
ningen avvek från statusklassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrun-
der har detta kommenterats i resultatsammanställningen i Bilaga 1. 

Förutom statusklassningen enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4 och Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter utvärderades även näringstillgång och sy-
reförhållanden i bottenvattnet. Vid bedömningen av näringstillgång användes 
framförallt PTI (Profundalt Trofi-index) (Liungman & Ericsson 2006). Nä-
ringstillgång klassades i en femgradig skala: mycket näringsfattigt tillstånd, nä-
ringsfattigt tillstånd, måttligt näringsrikt tillstånd, näringsrikt tillstånd och 
mycket näringsrikt tillstånd. Syreförhållandena i bottenvattnet bedömdes utifrån 
förekomst av indikatorarter. Syretillståndet klassades efter en femgradig skala: 
mycket syrerika förhållanden, syrerika förhållanden, måttligt syrerika förhållan-
den, syrefattiga förhållanden och mycket syrefattiga förhållanden. 

Bedömningen av annan påverkan omfattade framförallt påverkan av toxiska 
ämnen t.ex. tungmetaller som genom sin förekomst kan skapa missbildningar 
hos djuren eller vara direkt dödande.  

I Bedömningsgrunder för bottenfaunaundersökningar (Medin et al. 2009) kan 
man läsa om bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier och gränsvärden som 
använts vid bedömningen. 
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Resultat 

I Bilaga 1 kan man läsa om varje lokal var för sig. Artlistor för varje lokal finns 
i Bilaga 2och lokalbeskrivningar finns i bilaga 3. 

 

Allmän beskrivning av bottenfaunan 
Bottenfaunan i strandzonen var måttligt art- och individrik i område 1 i Daläl-
ven, nedströms Färnebofjärden (Tabell 2 och Figur 2). Övriga lokaler var artfat-
tiga och mycket individfattiga. Jämfört med den tidigare undersökningen i juni 
2013 var resultatet anmärkningsvärt likartat. I Dalälven vid Balforsen noterades 
dock betydligt färre djur i proverna 2018, jämfört med 2013. Eventuellt har flö-
det där varit mycket lågt under den varma och torra sommaren 2018. 

 

Tabell 2. Antal taxa och individtätheter på de strandnära stationerna i Dalälven och Fär-
nebofjärden 2018. Observera att gränsvärdena skiljer sig för vattendrag och sjöstränder 
(litoraler) då artantalet normalt är något högre i ett vattendrag, jämfört med en sjöstrand. 

 

 

 

Figur 2. Antal taxa och individtätheter på de strandnära stationerna i Dalälven och Fär-
nebofjärden 2018. 

 

  

Lokal

1. Dalälven, Lisslen, vattendrag 39 (måttligt högt) 21,4 (måttligt högt) 577 (måttligt högt)

2. Färnebofjärden, Vedön, litoral 16 (lågt) 5,4 (mycket lågt) 89 (mycket lågt)

3. Färnebofjärden, Sissuddarna, litoral 16 (lågt) 5,8 (mycket lågt) 53 (mycket lågt)

4. Dalälven, Balforsen, vattendrag 6 (mycket lågt) 2,4 (mycket lågt) 25 (mycket lågt)
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I mellan- och djupbottenzonen (sublitoral och profundal) varierade artantalet 
mellan lokalerna och djupen (Tabell 3 och Figur 3). 

Mest avvikande var mellandjupslokalen (sublitoralen) i område 4 i Dalälven vid 
Stadarna. Förklaringen är sannolikt att botten i vissa områden är mer lättrörlig, 
vilket ger dåliga livsbetingelser för såväl sedimentlevande arter som arter som 
lever ovanpå sedimentet. Normalt är mellanbottenzonen artrikare än djupbot-
tenzonen men om substratet i mellanzonen är lättrörligt blir inte denna skillnad 
så tydlig. 

 

Tabell 3. Antal taxa och individtäthet på lokalerna i mellan- och djupbottenzonen (sublitoral 
och profundal) i Dalälven och Färnebofjärden 2018. Observera att gränsvärdena för artantal 
skiljer sig för sublitoraler och profundaler, då artantalet normalt är något högre i en sublitoral, 
jämfört med en profundal. 

 

 

 

Figur 3. Antal taxa och individtätheter på lokalerna i mellan- och djupbottenzonen (sublitoral 
och profundal) i Dalälven och Färnebofjärden 2018. 

 

  

Station Provdjup Medelantal Individtäthet
(m) taxa

1. Lisslen, sublitoral 3,0 36 (mycket högt) 15,8 5 638 (mycket högt)

1. Lisslen, profundal 6,5 19 (mycket högt) 8,2 981 (måttligt högt)

2. Vedön, sublitoral 2,0 32 (mycket högt) 12,8 2 543 (högt)

2. Vedön, profundal 5,5 14 (högt) 5,6 381 (måttligt högt)

3. Sissuddarna, sublitoral 5,5 23 (högt) 8,0 629 (måttligt högt)

3. Sissuddarna, profundal 18,0 13 (högt) 6,4 1 305 (måttligt högt)

4. Stadarna, sublitoral 3,5 16 (måttligt högt) 7,8 610 (måttligt högt)

4. Stadarna, profundal 8,5 13 (högt) 5,6 505 (måttligt högt)
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Naturvärden 

Vid årets undersökning noterades en ovanlig nattslända i strand-
zonen i Dalälven vid Lisslen (område 1) samt två juvenila indi-
vider av den rödlistade stormusslan, flat dammussla Pseudo-
anodonta complanata vid Stadarna (område 4) på 3,5 respektive 
8,5 m djup.  

Vid den tidigare undersökningen i området 2013 noterades flera 
ovanliga dag- och nattsländor i Dalälven samt den rödlistad dag-
sländan, hornslamslända, Brachycercus harrisella. Den rödlis-
tade dagsländan som är klassad som sårbar, VU i Sverige (Art-
databanken 2015) noterades i ett av huggen på 3 meters djup i 
Dalälven vid Lisslen (område 1). Hornslamsländan övervintrar 
som ägg och det var därför inte förväntat att påträffa arten i no-
vember (undersökningen 2013 utfördes i mitten av juni). 

 

Figur 4. Juvenil mussla av arten flat dammussla Pseudoanodonta compla-
nata funnen i Dalälven vid lokal 4 Stadarna på 8,5 m djup. 

  

Flat dammussla  

Pseudoanodonta complanata 

 

Denna stormussla som van-
ligtvis blir 6–9 cm, är en ut-
präglat sällsynt art. I Mella-
neuropa har den försvunnit el-
ler blivit mycket sällsynt på 
grund av försämrad vatten-
kvalitet. 

Arten förekommer framförallt i 
medelstora sjöar och i lång-
samt flytande partier av större 
vattendrag. Den lever huvud-
sakligen på slammiga sand- 
och lerbottnar i naturligt rela-
tivt näringsrika vatten. Arten 
gräver ofta ner sig mycket 
djupt. Fortplantningsbiologin 
är relativt bristfälligt känd. Det 
är t ex. osäkert vilka värd-
fiskarter flat dammussla an-
vänder i Sverige. 

 

Totalutbredningen är europe-
isk och arten förekommer från 
Västryssland till England men 
saknas i Sydeuropa-Medel-
havsområdet. I Sverige har 
den spridda förekomster från 
Skåne till Värmland i väster 
och Medelpad i öster. Flerta-
let förekomster finns i ett bälte 
från norra Götaland till Upp-
land. 

Källa ArtDatabanken, 2019. 
Artfakta 
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Bedömning av påverkan 
Surhet 

Förhållandena klassades som nära neutrala i samtliga undersökta områden (Ta-
bell 4). Vid undersökningen 2013 statusklassades område 2 och 3 som måttligt 
sura men expertbedömningen klassade samtliga områden som nära neutrala, 
även då. 

 

Tabell 4. Statusklassning av surhet enligt bedömningsgrunderna 2013:19 samt expertbe-
dömning för de strandnära stationerna vid undersökningen i Dalälven och Färnebofjärden 
2018. 

 

 

Näring 

Bottenfaunan indikerade ett måttligt näringsrikt tillstånd och ett syrerikt eller 
måttligt syrerikt bottenvatten (Tabell 5). Statusen med avseende på näring ex-
pertbedömdes som god i strandområdena och god eller hög i mellan- och djup-
bottenzonen (Tabell 6). Bedömningarna skilde sig i några fall från statusklass-
ningen enligt bedömningsgrunderna (2013:19) (Tabell 6). 

Resultatet är likartat med tidigare undersökning men i två fall visade status-
klassningen på dåliga förhållanden 2013, beroende på att de indikatorarter som 
BQI baseras på i statusklassningen helt saknades. I årets undersökning notera-
des BQI-arter på alla stationer. 

Tabell 5. Expertbedömning av närings- och syretillstånd utifrån bottenfaunan i mellan- och 
djupbottenzonen (sublitoral och profundal) på de undersökta stationerna undersökningen i 
Dalälven och Färnebofjärden 2018. 

 

Statusklassning Expertbedömning
Lokal (2013:19)
1. Dalälven, Lisslen, vattendrag Nära neutralt Nära neutralt
2. Färnebofjärden, Vedön, litoral Nära neutralt Nära neutralt
3. Färnebofjärden, Sissuddarna, litoral Nära neutralt Nära neutralt
4. Dalälven, Balforsen, vattendrag Nära neutralt Nära neutralt

Surhetsklass

Näringstillstånd Syretillstånd
Lokal
1. Dalälven, Lisslen, sublitoral Måttligt näringsrikt Syrerikt
1. Dalälven, Lisslen, profundal Måttligt näringsrikt Syrerikt
2. Dalälven, Vedön, sublitoral Måttligt näringsrikt Syrerikt
2. Dalälven, Vedön, profundal Måttligt näringsrikt Syrerikt
3. Dalälven, Sissuddarna, sublitoral Näringsfattigt Syrerikt
3. Dalälven, Sissuddarna, profundal Måttligt näringsrikt Måttligt syrerikt
4. Dalälven, Stadarna, sublitoral Måttligt näringsrikt Syrerikt
4. Dalälven, Stadarna, profundal Måttligt näringsrikt Syrerikt

Expertbedömningar
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Tabell 6. Statusklassning av näring enligt bedömningsgrunderna 2013:19 samt expertbe-
dömning för de strandnära stationerna vid undersökningen i Dalälven och Färnebofjärden 
2018. 

 

 

Hydromorfologisk påverkan 

Bottenfaunan i Färnebofjärdens strandzon och i Dalälven vid Balforsen var art-
fattig och individfattig (Tabell 7). Detta kan vara negativa effekter av vatten-
ståndsfluktuationer orsakade av reglering i uppströms belägna dammar. Vatten-
ståndet bedömdes vara medelhögt vid alla sträckor utom vid Balforsen där det 
bedömdes som lågt. Vattenståndet kan sannolikt vara betydligt lägre och i så 
fall torrläggs de undersökta sträckorna. Vattenståndsfluktuationer i sig behöver 
inte vara negativa för bottenfaunasamhället utan det beror på hur ofta och hur 
snabbt förändringarna sker. 

Resultatet var likartat med den tidigare undersökningen men i Balforsen i om-
råde 4 var bottenfaunasamhället mer utarmat 2018 än 2013. Det är möjligt att 
flödet varit extra lågt till följd av den varma och torra sommaren 2018. 

Tabell 7. Expertbedömning av hydromorfologi för de strandnära stationerna vid undersök-
ningen i Dalälven och Färnebofjärden 2018. 

 

 

 

Statusklassning Expertbedömning
Lokal (2013:19)
1. Dalälven, Lisslen, vattendrag Hög God
1. Dalälven, Lisslen, sublitoral Hög Hög
1. Dalälven, Lisslen, profundal Hög Hög
2. Färnebofjärden, Vedön, litoral God God
2. Dalälven, Vedön, sublitoral Hög Hög
2. Dalälven, Vedön, profundal Hög God
3. Färnebofjärden, Sissuddarna, litoral God God
3. Dalälven, Sissuddarna, sublitoral Hög Hög
3. Dalälven, Sissuddarna, profundal Måttlig God
4. Dalälven, Balforsen, vattendrag Hög God
4. Dalälven, Stadarna, sublitoral Hög Hög
4. Dalälven, Stadarna, profundal Hög Hög

Näring

Expertbedömning
Status map

Station hydromorfologisk påverkan
1. Dalälven, Lisslen, vattendrag Hög
2. Färnebofjärden, Vedön, litoral Måttlig
3. Färnebofjärden, Sissuddarna, litoral Måttlig
4. Dalälven, Balforsen, vattendrag Måttlig
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Slutsats 

Resultatet var anmärkningsvärt likartad med undersökningen 2013, trots att 
proverna då togs i juni och nu i november. Såväl statusklassningar som expert-
bedömningar var tämligen oförändrade. Det påträffades något färre ovanliga 
sländarter 2018, men den rödlistade stormusslan flat dammussla noterades 2018 
men inte 2013. Dessa skillnader är förväntade, då ovanliga arter ofta förekom-
mer i liten numerär. 

I expertbedömningen bedömdes förhållandena i området som nära neutrala och 
statusen med avseende på näringsämnen som god eller hög. Den artfattiga bot-
tenfaunan i Färnebofjärden och i Dalälven uppströms fjärden bedömdes bero på 
regleringspåverkan.  
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Bilaga 1. Resultatsidor bottenfauna 

Förklaring till resultatsida – bottenfauna i sjöars djupbotten 

Stationsuppgifter 
Stationsnummer, sjönamn och stationsnamn. Provtagningsdatum, flodområde enligt SMHI:s sjö- och 
vattendragsregister. 
 

Provtagningsuppgifter 

Provtagningsmetodik, antal delprover, provyta i kvadratmeter samt provytans djup i meter. 
 

Ekologisk status 
Beräknade index enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4 (Naturvårdsverket 2007) och Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Klassningar av ekologisk status enligt följande: 
 

Hög, God, Måttlig, Otillfredställande eller Dålig 
 

• BQI: Benthic Quality Index – ett kvalitetsindex baserat på förkomst av nyckelarter eller 
nyckelgrupper med varierande tolerans för olika närings- och syrehalter. Höga värden anger att 
arter som fordrar rent vatten och höga syrgashalter dominerar. 

 

Expertbedömning av tillstånd och status 
Medins slutgiltiga bedömning av tillstånd m.a.p. närings- och syrehalt samt status m.a.p.eutrofiering och i 
förekommande fall övriga föroreningar. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med 
bottenfaunans artsammansättning, samt på egen erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. 
 
Tillståndet m.a.p. näring respektive syre bedöms enligt en femgradig skala: 
 

Mycket näringsfattiga/Mycket syrerika förhållanden, Näringsfattiga/Syrerika förhållanden, Måttligt 
näringsrika/Måttligt syrerika förhållanden, Näringsrika/Syrefattiga förhållanden, Mycket 
näringsrika/Mycket syrefattiga förhållanden 

 
Status m.a.p. eutrofiering eller annan påverkan bedöms enligt följande: 
 

Hög, God, Måttlig, Otillfredställande eller Dålig 
 

Tillståndsklassning 
Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets ”Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet” (Wiederholm 1999), L iungman och Ericsson (2006) samt Medin et al. (2009). Klassningar 
enligt en femgradig skala: 
 

Mycket högt, Högt, Måttligt högt, Lågt eller Mycket lågt 
 

• Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i hela provet. 
• Medelantal taxa/prov: Medelantalet arter och/eller grupper per delprov. 
• Individtäthet (ant/m2): totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta. 
• O/C-index: Förhållandet mellan antalet maskar (Oligochaeta) och sedimentlevande 

fjädermygglarver (Chironomidae). Höga värden visar på en dominans av maskar, ofta orsakad av 
hög näringsämnesbelastning och därmed låga syrgashalter. 

• PTI (Profundalt Trofi-Index): Ett sammansatt index som främst mäter näringsförhållandena i sjöars 
djupbottenområden. 

• EEI (EutrofiEffekt-Index): Använder PTI samt förekomsten av taxa med olika eutrofieringskänslighet 
för att bedöma påverkansgraden hos bottenfaunan. 

 

Jämförelse med tidigare undersökningar 
Om tidigare undersökningar gjorts redovisas här utvalda data av intresse för bedömning och 
undersökningssyfte. 
 

Kommentar 
I kommentaren finns värdefull information om intressanta observationer och avvikelser. Den är avsedd att 
hjälpa till vid tolkningen av resultaten i tabeller och diagram. 
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Förklaring till resultatsida – bottenfauna i rinnande vatten och sjölitoral 

Lokaluppgifter 
Lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, kommun eller flodområde enligt 
SMHI:s sjö- och vattendragsregister, EU-ID enligt VISS. I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad 
beskrivning i ord av provtagningslokalen. 
 

Surhetsklass och ekologisk status 
Beräknade index enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4 (Naturvårdsverket 2007) och Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Klassningar av surhet och ekologisk status enligt 
följande: 

• Nära neutralt/Hög status 
• Måttligt surt/God status 
• Surt/Måttlig status 
• Mycket surt/Otillfredsställande status 
• Extremt surt (ej rinnande vatten)/Dålig status 
 
• MISA/MILA: Multimetriska surhetsindex för vattendrag respektive sjöar. 
• ASPT-index: Ett ”renvattensindex” som i huvudsak baseras på förekomst av känsliga eller 

toleranta djurgrupper. Används som ett index för allmän ekologisk kvalitet. 
• DJ-index: Multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. 

 

Tillståndsklassning 
Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet (Wiederholm 1999) och Medin et al. (2009). Klassningar enligt en femgradig skala: 

1. Mycket högt 
2. Högt 
3. Måttligt högt 
4. Lågt 
5. Mycket lågt 

 
• Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i de fem kvantitativa 

proven. 
• TaxaIndex: Den procentuella kvoten mellan uppmätt och förväntat totalantal taxa i vattendrag. 
• Regleringsindex: Sammansatt index för bedömning av regleringspåverkan i sjöar. 
• Individtäthet (ant/m2): Det totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta. 
• EPT-index: Antalet arter och/eller grupper bland dag-, bäck- och nattsländor. Ett allmänt 

föroreningsindex. 
• Naturvärdesindex: Samlad bedömning av naturvärdet m.a.p. bottenfaunan. Bygger på totalantal 

taxa, diversitetsindex och förekomst av rödlistade eller ovanliga arter. 
• Diversitetsindex (Shannons): Ett mått på mångformigheten hos bottenfaunasamhället. 
• Danskt faunaindex: Förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för 

näringsämnen/organisk belastning. 
• Surhetsindex(SI): Samlad bedömning av bottenfaunans försurningsstatus. 
• Föroreningsindex: Samlad bedömning av bottenfaunans eutrofieringsstatus. 

 

Expertbedömning 
Medins slutgiltiga bedömning av status m.a.p. surhet, eutrofiering och i förekommande fall 
hydromorfologisk eller annan påverkan. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med 
bottenfaunans artsammansättning, samt på egen erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. 
Bedömningar enligt följande: 

• Nära neutralt/Hög status 
• Måttligt surt/God status 
• Surt/Måttlig status 
• Mycket surt/Otillfredsställande status 
• Extremt surt (ej rinnande vatten)/Dålig status 

 

Bedömning av naturvärden 
Bygger på Medins Naturvärdesindex och klassas enligt en tregradig skala: 

• Mycket höga naturvärden 
• Höga naturvärden 
• Naturvärden i övrigt 

 

Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter, samt hotkategori. 
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Bilaga 2. Artlistor 

Förklaring till artlista – rinnande vatten och sjöars litoral  

 

Det. = Ansvarig för artbestämning. 

 
Antal individer per prov av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och 
ekologiska grupp. Vid massförekomster av enskilda taxa kan en uppskattning av tätheten för dessa ha gjorts i ett eller 
flera av delproven. 
 
 

Försurningskänslighet (Fk): 
0 – taxa vars toleransgräns är okänd 
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5 
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0 
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5 
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2 
 

Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 

Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 

Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
 
M = medelvärde 
% = procentandel 
* = taxa påträffades endast i det kvalitativa provet 

 

 

 

 
 

1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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Förklaring till artlista – sjöars profundal och sublitoral 

 

Det. = Ansvarig för artbestämning. 

 
Antal individer per prov av de funna arterna/taxa samt deras syrekänslighet, funktionella tillhörighet och ekologiska 
grupp. Vid massförekomster av enskilda taxa kan en uppskattning av tätheten för dessa ha gjorts i ett eller flera av 
delproven. 
 
Mätosäkerhet för individtäthet = 10 %. 
 
 

Syrekänslighet (Sy): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som är tåligt mot låga syrehalter 
2 – taxa som är måttligt känsligt 
3 – taxa som är mycket känsligt 
 

Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 

Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 

Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
 
M = medelvärde 
% = procentandel 
 
 
 

 

 
 

 
1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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Bilaga 3. Lokalbeskrivningar 
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