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SAMMANFATTNING
Under en tioårsperiod, från mitten av 1990-talet
till mitten av 2000-talet, har svaveldepositionen till
IKEU-vattendragen minskat med ca 30 % och under
samma period har den genomsnittliga kalkgivan
(ton per år och km2) minskat nästan lika mycket. De
kalkade vattendragen är jämnt fördelade på de dominerande kalkningsmetoderna; våtmarkskalkning,
sjökalkning och doserarkalkning.
Fiskfaunan i de undersökta vattendragen domineras av öring. Arten fanns representerad på alla lokaler
(även sura) ingående i denna utvärdering, dock inte
vid alla elfisketillfällen. Andra fiskarter som förekom
i många vattendrag var bäcknejonöga, gädda, lake,
elritsa, stensimpa och abborre. Signalkräfta fångades
i tretton vattendrag medan flodkräfta fångades bara
i två vattendrag. Av de fångade fiskarterna var det
bara stensimpa och lake som hade en högre förekomstfrekvens i sura vattendrag jämfört med neutrala
och kalkade vattendrag. Antal fångade arter per lokal
var signifikant lägre i de sura vattendragen jämfört
med de neutrala vattendragen, men inte signifikant
B}ÀiÊBÊ`iÊ>>`iÊÛ>ÌÌi`À>}i°ÊÛiÊÀ}ÌBÌ iÌiÊ
(ensomrig och äldre öring) och totala fisktätheten
var signifikant lägre i sura vattendrag jämfört med
tätheten i neutrala och kalkade vattendrag. De sura
vattendragen hade en relativt hög genomsnittlig
täthet av stensimpa medan bergsimpa saknades helt.
Det fångades signifikant fler arter i våtmarkskalkade
vattendrag än vattendrag kalkade med doserare eller
sjökalkning. Den totala fisktäthet, och öringtätheten
var signifikant högre i både våtmarkskalkade och
sjökalkade vattendrag än i doserarkalkade vattendrag. Tätheten av ensomrig öring visade dessutom ett
signifikant positivt samband med kalkdosen (ton/km2
och år).
Det genomsnittliga antalet fångade fiskarter per
lokal ökade signifikant i de kalkade IKEU-vatten`À>}iÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈ]ÊiÊÌiÊÕ`iÀÊ
«iÀ`iÊ£nqÓääÈ°Ê1`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈÊ
minskade tätheten av öring och den totala fisktätheten signifikant i de kalkade vattendragen. Särskilt
tätheten av äldre öring minskade i flera av de kalkade
vattendragen. Huvuddelen av förändringen skedde i
mitten av 1990-talet då det saknades referensvattendrag att jämföra med. Framförallt var det i vattendragen Skuggälven, Haraldsjöån och Ådalsån som öringtätheten minskade. Minskningen hade dock generellt
ingen direkt koppling till effekter av försurning eller
kalkning utan var sannolikt mera kopplad till annan
påverkan som förändringar i t.ex. närmiljö, biotoper,
vattenflöden och vattentemperaturer, samt en ökad
konkurrens med andra fiskarter. En analys av sambandet mellan tätheten av öringungar och uppmätta

maxtemperaturer i vattendragen visade exempelvis
på en signifikant negativ korrelation. Fiskfaunans
ekologiska status visade dock ingen allmän trend i
`iÊ>>`iÊÛ>ÌÌi`À>}i°ÊÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ
kunde inga signifikanta allmänna trender påvisas i de
kalkade vattendragen. Vid en korrelationsanalys som
omfattande alla undersökta IKEU-vattendrag under
«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊÛÃ>`iÊ`VÊ>Ì>iÌÊvF}>`iÊ>Àter och öringtätheten signifikanta negativa samband
med låga pH-värden och höga halter av oorganiskt
aluminium. Enligt de grafiska samband som redovisas
i rapporten bör vattnets pH-värde vara högre än 6,1
och halten oorganiskt aluminium vara lägre än 15
μg/l för att undvika en påverkan på antalet fångade
arter och därmed fiskfaunans sammansättning För
öring är den kritiska halten av oorganiskt aluminium
något högre (35 μg/l).
För huvuddelen (10 av 16) av de enskilda kalkade
vattendragen fanns det indikationer på en minskad
ÌÌ>ÊÀ}ÌBÌ iÌÊBÛiÊ£nqÓääÈ]ÊiÊ`iÌÊÛ>ÀÊL>À>Ê
i Svanån som minskningen var signifikant. I två
vattendrag (Strönhultsån och Stridbäcken) ökade
öringtätheten signifikant. Bland referensvattendragen
Ã>`iÊÀ}ÌBÌ iÌiÊÊ-À>LBViÊV ÊÞÌF]Ê
iÊ>`iÊÊFÊ B®°ÊiiÀiÌÊÛÃ>`iÊÌBÌheten av öring ett signifikant och negativt samband
med tätheten av stensimpa. Exempelvis minskade
tätheten av öring i de kalkade vattendragen Källsjöån
och Enångersån samtidigt som tätheten av stensimpa
ökade signifikant. Den totala fisktätheten ökade
signifikant i de kalkade vattendragen Strönhultsån
och Stridbäcken, samt referenserna Lillån och Skärån.
1`iÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊvÀÃBÀ>`iÃÊvÃv>Õ>ÃÊ
ekologiska status i de kalkade vattendragen Svanån,
Hästgångsån och Källsjöån, men förbättrades i
Stridbäcken. Antalet fångade arter visade generellt
en ökning med tiden efter första kalkning medan
öringtätheten minskade. Det är dock tveksamt om
denna minskning utgör en generell trend för kalkade
vattendrag, eftersom antalet elfiskelokaler som ingår
i analysen minskar med tiden efter kalkning när tiden
överstiger 14 år.

INLEDNING
I slutet av 1980-talet initierade Naturvårdsverket och
Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium en samordnad
uppföljning av kalkningens långsiktiga effekter i sjöar
och vattendrag i ett integrerat undersökningsprogram
(IKEU = Integrerad KalkningsEffekt Uppföljning).
När IKEU-programmet startade 1989 omfattade
delprogrammet för vattendrag bara 7 kalkade vattendrag. Därefter har programmet successivt utökats
i syfte att få en mer heltäckande och en bättre integre-
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rad uppföljning av kalkningens effekter i rinnande
vatten. Programmet omfattar idag 40 vattendrag med
såväl vattenkemiska som biologiska undersökningar,
varav 21 är kalkade vattendrag och 19 är okalkade
referensvattendrag. En första revidering av programiÌÊ}À`iÃÊ£{q£xÊ`FÊ`i«À}À>iÌÊÕÌ>`iÃÊ
till att omfatta 15 kalkade vattendrag. Vattendragen
valdes ut med hänsyn till att de skulle representera tre
olika kalkningsmetoder och fem geografiska regioner.
Några år senare (1998) gjordes ytterligare en utökning av delprogrammet genom att 12 referensvatten`À>}ÊÌvÀ`iÃÊ«À}À>iÌ°ÊÛiÊ`iÃÃ>ÊÛ>ÀÊvÀ`i>`iÊ
på 5 geografiska regioner. En sista utökning av
«À}À>iÌÊ}À`iÃÊÃi`>ÊÓääxqÓääÈÊ`FÊÌi}ÀiÀ>`iÊ
undersökningar startade i ytterligare 9 kalkade vattendrag och 8 referensvattendrag. Dessutom startades
2005 också ett extensivt undersökningsprogram med
enbart vattenkemiska undersökningar i 26 kalkade
vattendrag. Inom det intensiva undersökningsprogrammet har kalkningarna avslutats i tre vattendrag
(Hammarbäcken, Örvallsbäcken och Djursvasslan).
Den successiva utökningen av programmet innebär
att provfiskeperioderna är olika långa i de undersökta vattendragen och de skiljer sig även mellan
olika grupper av vattendrag. Referensvattendragen
har exempelvis undersökts kortare tid än flertalet av
de kalkade vattendragen. Av de vattendrag som ingår
i dagens undersökningsprogram är det bara Skuggälven, Haraldsjöån, Laxbäcken och Ådalsån som
har ingått i IKEU-programmet under hela undersök}Ã«iÀ`iÊ£äqÓääÈ°ÊiÀ>Ê>ÛÊÛ>ÌÌi`À>}iÊ >ÀÊ
dock provfiskats i annan regi innan de blev upptagna
i IKEU-programmet, vilket minskar skillnaderna i
provfiskeperiod mellan vattendragen. Den längsta
provfiskeserien har Skuggälven där en lokal har
elfiskats sedan 1974 då kalkningarna i uppströms
liggande sjöar startade medan en annan lokal har
elfiskats sedan 1989 då IKEU-programmet inleddes.
Av de övriga kalkade vattendragen har även Djursvasslan (2 lokaler) och Ådalsån (5 lokaler) långa
provfiskeperioder med elfisken från 1983 och 1984
till 2006.
I norra Europa har depositionen av försurande
ämnen minskat kraftigt under senare år. I de nordiska länderna har svaveldepositionen minskat med
mer än 60 % från år 1980 till år 2000 (Skjelkvåle
m. fl. 2001). Den lägre depositionen av försurande
ämnen har medfört att flera sjöar och vattendrag har
visat en vattenkemisk återhämtning (Skjelkvåle m.
v°ÊÓää£]Ê À}ÊEÊ7>`iÀÊÓääx]Ê-iÛFiÊ°Êv°Ê
ÓääÇ®°ÊiÊ`iÊÃ>`iÊ`i«ÃÌiÊ>ÛÊvÀÃÕrande ämnen och den därpå följande vattenkemiska
återhämtningen i försurade vatten har förutsättningar
skapats för en biologisk återhämtning i okalkade vat-

ten och en minskning av kalkdoserna i kalkade vatten. Från mitten av 1990-talet till mitten av 2000-talet har svaveldepositionen till IKEU-vattendragen
minskat med ca 30 % och under samma period har
den genomsnittliga kalkgivan (per år och km2) för de
kalkade vattendragen minskat nästan lika mycket (se
Tabell 1).
Syftet med denna rapport är att utvärdera eventuella förändringar (tidstrender) i fisksamhällenas
struktur och populationsstorlek i de kalkade IKEUvattendragen i relation till utvecklingen i referensvattendragen. I viss utsträckning har även sambanden
mellan fiskförekomst och vattenkemiska data,
respektive tillämpade kalkningsmetoder och kalkdos
analyserats. Utvärderingen omfattar två undersök}Ã«iÀ`iÀ]Ê`iÃÊiÊB}ÀiÊ«iÀ`Ê£äqÓääÈÊvÀÊ
ett mindre antal kalkade IKEU-vattendrag och dels en
ÀÌ>ÀiÊ«iÀ`Ê£nqÓääÈÊi`ÊviÀÊ>>`iÊÛ>ÌÌidrag och tillgång till både sura och neutrala referensvattendrag.

MATERIAL OCH METODER
Urval av vattendrag
Utvärderingen omfattar både vattendrag inom
IKEU-programmet och referensvattendrag inom det
nationella miljöövervakningsprogrammet (se Tabell
1). Av IKEU-vattendragen ingår dock inte de kalkade
vattendragen Hammarbäcken och Örvallsbäcken,
eftersom kalkningarna där upphörde 1995, respektive 2000. Referensvattendragen Havssvalgsbäcken
och Häggingån är heller inte medtagna då dessa
båda vattendrag är kalkpåverkade i den nedre delen.
Djursvasslan har dock tagits med då kalkningarna
där avslutades så sent som år 2005. Från NMÖprogrammet ingår provfiskedata från vattendragen
Bjurbäcken, Viskansbäcken, Hångelån, Trösälven, Norrhultsbäcken och Skärån. De studerade
vattendragen har delats upp i tre grupper; kalkade
vattendrag, ”neutrala” referensvattendrag, samt
”sura” referensvattendrag. Referensvattendrag med
medel-pH < 6,0 eller ett min-pH < 5,4 under perio`iÊ£nqÓääÈÊ>ÃÃ>`iÃÊÃÊ»ÃÕÀ>»Êi`>ÊÛÀ}>Ê
referensvattendrag klassades som ”neutrala”.

Vattendragens fördelning på
regioner och kalkningsmetoder
Vattendragens fördelning på olika växtgeografiska
Ài}iÀÊV ÊvÃÀi}iÀÊvÀ>}FÀÊ>ÛÊ}ÕÀÊ£>qL°Ê
Huvuddelen av både de kalkade vattendragen och
referensvattendragen (sura och neutrala) är belägna
inom den boreonemorala växtregionen och över högsta kustlinjen i södra Sverige. I fiskregion 4 (sydöstra
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TABELL 1. IKEU-vattendrag och miljöövervakningsvattendrag som ingår i utvärderingen.

FIGUR 1. 6ATTENDRAGENSçFÙRDELNINGçPËçA çVÉXTGEOGRAFISKAçREGIONERçOCHçB çFISKREGIONERç3WEFIREç ç
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Sverige under högsta kustlinjen) saknas det IKEU-vattendrag. De kalkade vattendragen är jämnt fördelade
på olika kalkningsmetoder genom att vattendragen är
utvalda med hänsyn till kalkningsmetod (Figur 2).

Vattenkemi, temperatur,
deposition och kalkning
Vattenkemiska data har tillhandahållits av Institutionen för Vatten och miljö, SLU i Uppsala och Institutionen för tillämpad miljöforskning vid Stockholms
universitet (se även delrapporter från Fölster 2008
och Borg & Andrén 2008). Vattentemperaturdata har
samlats in med hjälp av kontinuerligt registrerande
temperaturloggar av modell StowAway Tidbit, TBI32
"ÃiÌÊ «° À«°®Êi`ÊiÊÕ««Ã}Ê«FÊä]£ÊÊº °Ê
Temperaturloggarna har registrerat temperaturen
i vattendragen var fjärde timme, d v s 6 gånger per
dygn. De svaveldepositionsdata som redovisas i tabell
£Ê >ÀÊiÀ FÌÃÊvÀFÊ`iÀÃÊ7>`iÀ]ÊÃÌ°Ê6>ÌÌiÊV Ê
miljö vid SLU i Uppsala, som för IKEU-vattendragen
har sammanställt svaveldepositionsdata från SMHI:s
/ `iÊ*iÀÃÃÊ°v°ÊÓää{®ÊV ÊvÀFÊ6\ÃÊ
data för krondroppsmätningar, samt data för IMområden från Inst. för Vatten och miljö. Kalkningsuppgifterna är hämtade från sammanställningen av
kalkningsuppgifter för IKEU-programmets sjöar och
vattendrag (Bergquist 2008).

Provfiskemetoder och beräkningar
Från och med 1995 har vattendragen i de flesta fall
provfiskats med standardiserad metodik. I varje vatÌi`À>}Ê >ÀÊivÃiÊÕÌvÀÌÃÊ«FÊÓqxÊÕÌÛ>`>Ê>iÀÊ
Õ`iÀÊ«iÀ`iÊ>Õ}ÕÃÌqÌLiÀ°Ê vÃiÌÊ >ÀÊÊÀi}iÊ
genomförts som kvantitativt elfiske med tre utfisk-

FIGUR 2. De kalkade IKEU-vattendragens procentuella

fördelning på olika kalkningsmetoder. Observera att flera
av vattendragen är kalkade med en kombination av metoder och för dessa redovisas den dominerande kalkningsmetoden.

ningsomgångar enligt svensk och europeisk standard
(SIS 2006) och Naturvårdsverkets handledning för
miljöövervakning (Naturvårdsverket 2002). Före
1995 eller när elfisket har gjorts i annan regi än
IKEU-projektets har dock i vissa fall även semikvantitativa elfisken (endast en utfiskningsomgång)
tillämpats. Varje fångad fisk har, efter bedövning
med MS-222 eller bensokain, längdmätts med
mätbräda och vägts individuellt eller i grupp på våg
med 1 grams noggrannhet. Efter genomfört elfiske
har fisken återutsatts i vattendragen. I samband med
elfisket har även elfiskelokalernas vattendjup, längd
V Êi`iLÀi``ÊÕ««BÌÌÃ°ÊiÊ>ÌÌÊ`iÊÕ`iÀÃÌ>Ê
vattendragen är relativt små har elfisket omfattat
hela vattendragsbredden på de undersökta lokalerna.
Lokal- och fångstuppgifterna har rapporterats till Fiskeriverkets elfiskeregister (SERS) som är datavärd för
regional och nationell fiskövervakning i vattendrag.
Tätheten av förekommande fiskarter och två
storleksklasser hos laxfisk (årsungar och äldre fiskar)
har beräknats per 100 m2 för varje lokal enligt zippinmetoden (Zippin 1958, Higgins 1985, Bohlin m. fl.
1989). I de fall det inte har varit möjligt att beräkna
tätheten med hjälp av zippinmetoden har tätheten
istället beräknats med hjälp av genomsnittliga artspecifika värden för fångsteffektiviteten hämtade från
elfiskeregistret.
Fiskfaunans ekologiska status har bedömts utgående från fångstresultaten på varje lokal och ett beräknat fiskindex (VIXg = generellt VattendragsIndeX)
som tar hänsyn till geografisk region, vattendragets
storlek och typ av laxfiskpopulation (havsvandrande,
insjövandrande och strömlevande) (Beier m.fl. 2007,
Naturvårdsverket 2007). Indexet omfattar sex indikatorer för allmän påverkan på fisksamhällets artsammansättning och individtäthet, varav fem är baserade
på funktionella fiskgrupper. Den sjätte indikatorn
är den sammanlagda beräknade tätheten av lax och
öring (antal individer/100 m2). Medelvärdet av de
enskilda indikatorerna utgör fiskindexet VIXg och
med hjälp av detta har fiskfaunans ekologiska status
bedömts enligt vattenförvaltningsförordningen (SFS
2004:660). Förutom det generella indexet VIXg har
även sidoindexet VIXsm (index för surhet eller morfologisk påverkan) använts för att bedöma vattendragens status. VIXsm utgör medelvärdet av indikatorerna antal öring och lax, andel lithofila (bottenbundna)
individer, proportion intoleranta (känsliga) arter
och andel laxfiskarter som reproducerar sig i vattendraget. Surhetsindexet VIXsm har utvecklats för att
tydliggöra påverkan av försurning (Beier m.fl. 2007).
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Databearbetning och statistiska metoder
Provfiskeperioder
Den allmänna karakteriseringen av IKEU-vattendragen omfattar, dels provfiskedata från perioden
Óää{qÓääÈÊ>À>ÌiÀÃiÀ}Ê>ÛÊiÃ`>ÊÛ>ÌÌi`À>}]Ê
V Ê`iÃÊ«ÀÛvÃi`>Ì>ÊvÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ
jämförelse av vattendragsgrupper och kalkningsmetoder. I det första fallet där karakteriseringen främst
syftar till att spegla det aktuella läget har en kortare
period valts för att få med så många vattendrag
som möjligt. I det andra fallet där syftet främst har
varit att redovisa en representativ kalkad period för
jämförelse av vattendragsgrupper och kalkningsmetoder har en längre period valts för att få med flera
provfiskeresultat. För att kunna jämföra antalet
påträffade arter och individtäthet hos enskilda arter
i olika vattendragsgrupper delades vattendragen upp
i kalkade vattendrag, ”neutrala” referensvattendrag,
samt ”sura” referensvattendrag. Referensvattendrag
med medel-pH < 6,0 eller ett min-pH < 5,4 under
«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ>ÃÃ>`iÃÊÃÊ»ÃÕÀ>»Êi`>Ê
övriga referensvattendrag klassades som ”neutrala”.
Jämförelsen av kalkningsmetoder omfattar de tre
dominerande metoderna; våtmarkskalkning, doserarkalkning och sjökalkning. Totalt omfattar utvärderingen 44 vattendrag, varav 59 lokaler i 19 kalkade
vattendrag, 47 lokaler i 14 ”neutrala” vattendrag och
34 lokaler i 11 ”sura” vattendrag.
Analysen av trender i de undersökta vattendragen
har omfattat två perioder, dels hela IKEU-perioden
£äqÓääÈÊV Ê`iÃÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈ°Ê iÊvÀÃÌnämnda perioden omfattar bara 9 kalkade vattendrag
eftersom längre tidserier utan större avbrott saknas
för övriga vattendrag. Den senare perioden har valts
för att få en undersökningsperiod för de kalkade vattendragen som är likvärdig med de okalkade referensvattendragens undersökningsperiod.

Statistiska metoder
Skillnaderna i artantal och individtäthet mellan olika
grupper av vattendrag och olika kalkningsmetoder
analyserades med envägs ANOVA och Scheffe posthoc test (SPSS 15.0). Analysen gjordes på logaritmerade data (10log (X+1)).
För enskilda vattendrag analyserades den statistiska signifikansen hos observerade förändringarna i
vÃÌBÌ iÌiÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊi`ÊiÊÃ°°Ê
Regional Kendall test (Helsel & Frans 2006), samt
Theil slope estimator (Loftis m. fl. 1991). Regional
Kendall test är en variant av Seasonal Kendall test
(Hirsch m. fl. 1982, Hirsch & Slack 1984). Skillnaden mellan de båda metoderna är att lokaler används
som säsongsvariabel i den regionala testen istället för
årstid eller månad. Den regionala metoden ger både

ett sammanvägt resultat för alla lokalerna tillsammans och individuella resultat för de enskilda lokalerna. I föreliggande rapport redovisas i första hand
signifikansen och lutningen för det sammanvägda
resultatet, men i vissa fall även för enskilda lokaler.
Regional Kendall och Seasonal Kendall testerna är en
vidareutveckling av Mann-Kendall metoden (Kendall
1938, Mann 1945) som är en icke parametrisk metod
(Kendalls tau_b, tvåsidigt test) för trend- och korrelationsanalys. Theil slope estimator utgör ett mått på
utvecklingstrendens storlek (medianlutningen).
För att analysera den generella utvecklingen i
 1Û>ÌÌi`À>}iÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÀ>Ê£äqÓääÈÊ
V Ê£nqÓääÈ]ÊÃ>ÌÊvÀÊ>>ÞÃÊ>ÛÊÀÀi>ÌÃÃ>banden mellan individtäthet hos enskilda arter och
vattenkemiska variabler, vattentemperatur, respektive
kalkdos har även den enklare Mann-Kendall metoden
använts (SPSS 15.0).

RESULTAT
Fiskfaunans status
Artförekomst och individtäthet
Likheter och skillnader i artförekomst mellan de olika
vattendragsgrupperna (neutrala, sura och kalkade
vattendrag) redovisas i figur 3. Öring var den helt
dominerande fiskarten och förekom på alla undersökta lokaler (men inte vid alla elfisketillfällen) trots
en stark försurningspåverkan i en del av de sura
vattendragen. Den näst vanligaste arten var; bäcknejonöga i de neutrala referensvattendragen (50 % av
lokalerna), gädda i de kalkade vattendragen (45 %),
V Ê>iÊÊ`iÊÃÕÀ>ÊÛ>ÌÌi`À>}iÊÎÊ¯®°ÊÛiÊiÀÌÃ>Ê
var vanligt förekommande i alla tre grupperna av
vattendrag och fångades på drygt 40 % av lokalerna
i neutrala eller kalkade vattendrag och på 33 % av
lokalerna i sura vattendrag.
Relativt vanligt förekommande arter var även
stensimpa, abborre och signalkräfta. Både stensimpa
och lake hade en högre förekomstfrekvens i de sura
vattendragen jämfört med neutrala och kalkade vattendrag. Däremot saknades bergsimpa helt i de sura
vattendragen och den var också något mindre förekommande i de kalkade vattendragen än de neutrala
Û>ÌÌi`À>}i°ÊÛiÊÀÌ]ÊÃÊBÀÊiÊÛBBÌÊvÀÃÕÀningskänslig art, hade en betydligt lägre förekomstfrekvens i sura vattendrag jämfört med neutrala och
kalkade vattendrag.
I de neutrala vattendragen fångades flest arter;
15 fiskarter samt signalkräfta och flodkräfta. Nästan
lika många fiskarter (14 st) fångades i de kalkade
vattendragen. Antalet fångade arter i de sura vattendragen var betydligt lägre (9 st). Endast vid två
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FIGUR 3. Fångade arters förekomst (%) på ”neutrala”, kalkade och ”sura” elfiskelokaler under

perioden 1998-2006.

FIGUR 4. a) Medelantal fångade arter per lokal 1998–2006, b) Medelvärden för den totala fisktäthe-

ten i de olika vattendragsgrupperna 1998-2006. Jämförelsen omfattar enbart vattendrag med strömlevande öring. Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).
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elfisketillfällen (Lillån-Bosgårdsån) fångades ingen
fisk överhuvudtaget. Flodkräfta påträffades bara i ett
neutralt vattendrag och ett kalkat vattendrag medan
signalkräfta förekom på ca 20 % av lokalerna i alla
tre vattendragsgrupperna.
För vattendrag med strömlevande öring gjordes en
jämförelse av antalet fångade arter, total fisktäthet
och öringtäthet (årsungar och äldre öring). Begränsningen till enbart strömlevande öring motiveras av att
huvuddelen av de kalkade vattendragen har strömleÛ>`iÊÀ}LiÃÌF`Ê/>LiÊÎ®°ÊÀÊ«iÀ`iÊ£nq
2006 hade de sura vattendragen ett signifikant lägre
genomsnittligt antal fångade arter per lokal (ANOVA, p < 0,001) jämfört med de neutrala vattendragen
}ÕÀÊ{>®°ÊiÃÌÌiÌÊÛ>ÀÊ`VÊÌiÊÃ}v>ÌÊ
lägre än antalet fångade arter i de kalkade vattendragen (ANOVA, p = 0,331). Jämfört med de neutrala
vattendragen hade även de kalkade vattendragen ett
signifikant lägre antal fångade arter (ANOVA, p <
0,001). Den totala fisktätheten (Figur 4b) var också

signifikant lägre i sura referensvattendrag och kalkade vattendrag jämfört med fisktätheten i neutrala
referensvattendrag (ANOVA, p < 0,001). En skillnad
mot artförekomsten var dock att de kalkade vattendragen hade en signifikant högre total fisktäthet än
de sura vattendragen (ANOVA, p < 0,05).
Ett liknande mönster som den totala fisktätheten
visade den genomsnittliga öringtätheten (Figur 5). För
både årsungar (ensomrig öring) och äldre öring var
tätheten signifikant lägre i sura vattendrag jämfört
med kalkade vattendrag och neutrala vattendrag
(ANOVA, p < 0,001). Däremot fanns ingen signifikant skillnad i öringförekomst mellan kalkade vattendrag och neutrala referensvattendrag (ANOVA, p =
0,715 för öringungar och p = 0,142 för äldre öring).
För vattendrag med förekomst av stensimpa hade
de neutrala referensvattendragen den högsta genomsnittliga tätheten (Figur 6). Tätheten av stensimpa
var dock nästan lika hög i de sura vattendragen.
Elritsa hade relativt höga tätheter i både kalkade

FIGUR 5. Medelvärden för öringtäthet i de tre vatten-

dragsgrupperna under perioden 1998-2006. Jämförelsen
omfattar enbart vattendrag med strömlevande öring.
Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).

FIGUR 6. Medelvärden för individtätheten (antal/100 m2)

hos mört, elritsa, stensimpa och bergsimpa i vattendrag
med förekomst av dessa arter inom de tre vattendragsgrupperna under perioden 1998-2006. Observera att det
inte fångades någon bergsimpa i de sura vattendragen.
Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).

2B:4 – FISKSAMHÄLLEN I KALKADE IKEU-VATTENDRAG OCH OKALKADE REFERENSVATTENDRAG

481

TABELL 2. Medianvärden för artantal (arter/lokal), total fisktäthet (Ind./100 m2) och ekologisk status (VIXg)

i de undersökta vattendragen under perioden 2004-2006.
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och neutrala vattendrag, men betydligt lägre i de
sura vattendragen. Bergsimpa som bara förekom i
ett fåtal vattendrag saknades helt i sura vattendrag.
Mört som förekom i alla tre vattendragstyperna hade
den högsta genomsnittliga tätheten i de neutrala
vattendragen. Den genomsnittliga individtätheten
var dock mycket låg i alla tre typerna av vattendrag.
De enskilda IKEU-vattendragens status beträffande
artantal, total fisktäthet och ekologisk status under
«iÀ`iÊÓää{qÓääÈÊÀi`ÛÃ>ÃÊÊÌ>LiÊÓ°Ê
Bland de sura referensvattendragen påträffades
flest arter i Musån, men vattendraget hade samtidigt
mycket låga fisktätheter och en fiskfauna med lägst
ekologisk status av alla IKEU-vattendrag (Tabell 2).
Den lägsta fisktätheten av alla IKEU-vattendrag hade
dock Tangån där bara äldre öring fångades. Fiskbeståndet i Tangåns vattensystem påverkades kraftig av
sur nederbörd redan i slutet av 1950-talet och öringen har sedan 1960-talet varit i stort sett helt utslaget
i Tangåns översta delar som avvattnar de centrala
delarna av Fulufjällets nationalpark. Höga öringtätheter, trots relativt surt vatten, hade däremot de sura
referensvattendragen Norrhultsbäcken och Trollbäcken (Tabell 3). Enligt fiskindexet (VIXg) hade fiskfaunan i dessa båda vattendrag också en god ekologisk
ÃÌ>ÌÕÃ°ÊiiÀiÌÊ >`iÊ`VÊ`iÊÃÕÀ>ÊÛ>ÌÌi`À>}iÊiÊ
fiskfauna med lägre ekologisk status än de neutrala
referensvattendragen och de kalkade vattendragen
(Tabell 2). Huvuddelen av de sura vattendragen hade
också låga indexvärden på surhetsindexet (VIXsm),
vilket indikerar en påverkad fiskfauna. Särskilt vattendragen Musån, Bjurbäcken och Vingån hade låga
`iÝÛBÀ`iÊä]äqä]ÓÎ®°
Av de neutrala referensvattendragen påträffades

flest antalet arter i Trösälven och Hörlingeån medan
Bastuån och Skärån hade det lägsta antalet fångade
arter (Tabell 2). De två sistnämnda vattendragen
hade trots det låga antalet arter en hög total fisktäthet. De höga fisktätheterna i fjällvattendraget
Bastuån beror främst på att fiskbeståndet där domineras av vandrande Dammåöring från Storsjön. För
Skärån, som är belägen i Söderåsens nationalpark,
beror de höga fisktätheterna på en relativt opåverkad miljö och ett starkt strömlevande öringbestånd
som tidigare har varit havsvandrande men blivit
stationärt på grund av en dammbyggnation. Enligt
fiskindexet VIXg hade fiskfaunan i Skärån en hög
ekologisk status. Det neutrala referensvattendraget
Ejgstån hade däremot en låg och måttlig ekologisk
status trots att vattendraget hade den högsta fisktätheten av alla IKEU-vattendragen. Öringbeståndet är
havsvandrande och i vattendraget förekommer även
lax. Ejgstån och Hångelån var de enda neutrala referensvattendrag som hade en fiskfauna med enbart en
FÌÌ}Êi}ÃÊÃÌ>ÌÕÃÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊÓää{qÓääÈ°Ê
Båda vattendragen hade också låga indexvärden för
surhetsindexet VIXsm (Tabell 3), vilket indikerar en
hydromorfologisk påverkan eller påverkan av surt
vatten.
För de kalkade vattendragen fångades flest arter i
Rökeå medan Stridbäcken och Enån hade det lägsta
antalet arter (endast öring). I Rökeå, liksom den
närliggande Hörlingeån, förekommer grönling i höga
tätheter. I Rökeån har det gjorts försök med att återintroducera lax, men detta har inte givit något bestående resultat. Låga totala fisktätheter observerades i
Svanån och Arån. För Arån som är ett fjällvattendrag
var de låga fisktätheterna relativt förväntade, medan

FIGUR 7. a) Genomsnittligt antal fångade arter per lokal och b) genomsnittlig total fisktäthet (Ind./100 m2)

i vattendrag kalkade med olika kalkningsmetoder under perioden 1998–2006. I jämförelsen ingår enbart
vattendrag med strömlevande öring. Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).
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TABELL 3. -EDIANVÉRDENçFÙRçÙRINGTÉTHETç)NDçM çOCHç6)8SMçSURHETSINDEX çIçDEçUNDERSÙKTAçVATTEN-

dragen under perioden 2004-2006.
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fisktätheterna i Svanån var oväntat låga. Höga totala
fisktätheter påträffades i Källsjöån, Enångersån och
Sällevadsån. Av de kalkade vattendragen var det bara
Enån som hade en fiskfaunan med hög ekologisk
ÃÌ>ÌÕÃÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊÓää{qÓääÈ°ÊiÀÌ>iÌÊ£ÎÊÃÌ®Ê>ÛÊ
vattendragen hade en fiskfauna med god ekologisk
status, men fem vattendrag hade en fiskfauna med
enbart måttlig status. Relativt låga indexvärden för
surhetsindexet VIXsm hade vattendragen Svanån,
Ljungaån, Hovgårdsån och Rökeå, vilket indikerar
antingen hydromorfologisk påverkan eller påverkan
från surt vatten.

JÄMFÖRELSE MELLAN VATTENDRAG
KALKADE MED OLIKA METODER
I vattendrag där våtmarkskalkning var den dominerande kalkningsmetoden fångades det under perioden
£nqÓääÈÊÃ}v>ÌÊ "6]Ê«ÊÊä]ää£®ÊviÀÊ
arter än i vattendrag kalkade med doserarkalkning
och sjökalkning (Figur 7a). Däremot fanns det ingen
skillnad mellan de två sistnämnda grupperna. Beträffande vattendragens totala fisktäthet hade vattendrag
kalkade med våtmarkskalkning och sjökalkning en
signifikant högre fisktäthet än vattendrag kalkade
med doserarkalkning (ANOVA, p < 0,001). Mellan
vattendrag kalkade med våtmarkskalkning, respektive sjökalkning fanns det däremot inte någon signifikant skillnad i total fisktäthet (Figur 7b).
ÛiÊÛ>ÌÌi`À>}iÃÊÌBÌ iÌÊ>ÛÊiÃÀ}ÊÀ}ÊÛ>ÀÊ
signifikant högre (ANOVA, p < 0,001) i våtmarkskalkade, respektive sjökalkade vattendrag jämfört
med doserarkalkade vattendrag (Figur 8). Mellan
våtmarkskalkade och sjökalkade vattendrag fanns
dock ingen signifikant skillnad (ANOVA, p < 0,089).
Tätheten av ensomrig öring visade också ett signi-

FIGUR 8. Genomsnittligt öringtäthet (Ind./100 m2) i

vattendrag kalkade med olika kalkningsmetoder under
perioden 1998-2006. Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error)

fikant (Kendalls tau_b, 0,186, p < 0,001) positivt
samband med kalkdosen (ton/km2 och år). För äldre
öring fanns det signifikanta skillnader (ANOVA, p
< 0,001) i öringtäthet bara mellan våtmarkskalkade
och doserarekalkade vattendrag (Figur 8). Det fanns
dock inga signifikanta samband (Kendall tau_b, p <
0,340) mellan tätheten av äldre öring och den årliga
kalkdosen (ton/km2).

TIDSTRENDER
Allmänna trender i kalkade
vattendrag 1990–2006
Artantal och fisktäthet
>ÞÃiÊvÀÊ«ÀÛvÃi«iÀ`iÊ£äqÓääÈÊv>ÌÌ>de 19 elfiskelokaler i 9 vattendrag. Följande kalkade
vattendrag har tagits med i analysen; Blankan, Lillån,
Sällevadsån, Ljungaån, Hästgångsån, Skuggälven,
Haraldsjöån, Ådalsån och Stridbäcken. För de sura
ÀiviÀiÃÛ>ÌÌi`À>}iÊ>ÝLBViÊV ÊFÊ B®]Ê
samt de neutrala referensvattendragen Viskansbäcken
V ÊÞÌFÊv>ÃÊVÃFÊÌ}F}ÊÌÊF}>Ê«ÀÛvÃiserier, men på grund av det begränsade antalet vattendrag i båda dessa grupper har inte någon jämförelse gjorts med utvecklingen i de kalkade vattendragen.
Det genomsnittliga antalet fångade arter per lokal
visade en positiv trend i de kalkade vattendragen un`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈÊ}ÕÀÊ®°Ê&}iÊÛ>ÀÊÃ}nifikant positivt korrelerad till provfiskeår (Kendall’s
tau_b, 0,100, p < 0,05). Den totala tätheten av öring
(Figur 10) och även den totala fisktätheten visade
däremot en negativ trend i de kalkade vattendragen
under samma period. Minskningen i den genomsnittliga öringtätheten och den totala fisktätheten
var signifikant negativt korrelerad till provfiskeår
(Kendall’s tau, 0,103, p < 0,01, respektive 0,117, p <
0,01). Huvuddelen av minskningen skedde från 1990
till 1996. Främst var det tätheten av äldre öring som
visade ett signifikant negativt samband med provfiskeår (Kendall’s tau_b, 0,157, < 0,01).
Särskilt vattendragen Skuggälven, Haraldsjöån och
Ådalsån hade en negativ populationsutveckling för
À}ÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈ°ÊÀÊ-Õ}}BÛiÊLiror den negativa utvecklingen på flera faktorer; dels
förändringar i biotopen (bäverdamm) och närmiljön
(skogsavverkning) och dels på förekomst av surstötar
ÊÛ>ÌÌi`À>}iÌÊ`ÀjÊÓääx®°ÊÛiÊÊ>À>`ÃFÊ
beror utvecklingen till stor del på andra orsaker än
försurning och kalkning. Båda lokalerna som ingår i
analysen har påverkats av skogsavverkningar och av
stora variationer i vattenflöde och vattentemperatur,
på grund av bristfällig skötsel av en regleringsdamm
uppströms elfiskelokalerna. För öringbeståndets
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FIGUR 9. Genomsnittligt antal fångade fiskarter per lokal

FIGUR 10. Genomsnittlig total öringtäthet i 9 kal-

i 9 kalkade IKEU-vattendrag under perioden 1990–2006.
Felstaplarna visar 95 % konfidens-intervall.

kade IKEU-vattendrag under perioden 1990–2006.
Felstaplarna visar 95 % konfidens-intervall.

FIGUR 11. Förändringar i individtäthet hos öring och

FIGUR 12. ç'ENOMSNITTSVÉRDENçFÙRçFISKINDEXETç6)8GçIççç

stensimpa i Ådalsån under perioden 1987–2006. Medelvärden för 5 elfiskelokaler. Kalkningarna startade 1987.

kalkade IKEU-vattendrag under perioden 1990–2006.
Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.

utveckling i Ådalsån finns däremot ingen annan känd
påtaglig antropogen påverkansfaktor förutom försurning och kalkning. I Ådalsån ökade den genomsnittliga tätheten av både årsungar och äldre öring konseÛiÌÊ`iÊvÀÃÌ>ÊÌÀiÊFÀiÊivÌiÀÊ>}Ê£nÇq£ä®Ê
för att sedan uppvisa kraftiga variationer under några
år, och under senare år också en successiv minskning.
I takt med att öringen har minskat har förekomsten
av stensimpa ökat efter att den återkoloniserade vattendraget i början av 1990-talet (Figur 11).

faunans ekologiska status ingen allmän trend i de
>>`iÊÛ>ÌÌi`À>}iÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈÊ
(Figur 12). Det fanns ingen signifikant korrelation till
provfiskeår (Kendall’s tau_b, 0,016, p = 0,685). Det
genomsnittliga indexvärdet för VIXg låg också över
gränsen för god ekologisk status under hela provfiskeperioden. Indexvärden för surhetsindexet VIXsm
avvek endast marginellt från det generella indexets
värden.
De kalkade vattendragens och referensvattendragens fördelning på olika statusklasser under perioden
£xÊÌÊÓääÈÊÀi`ÛÃ>ÃÊÊ}ÕÀÊ£Î>qL°Ê*FÊ}ÀÕ`Ê>ÛÊ

Ekologisk status
Enligt det generella fiskindexet VIXg visade fisk-
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FIGUR 13. 6ATTENDRAGENSçFÙRDELNINGçPËçOLIKAçSTATUSKLASSERçENLIGTçFISKINDEXETç6)8GçFÙRçA çKALKADEç)+%5 VATTENDRAGçUNDERç

perioden 1995-2006 och b) för IKEU-programmets referensvattendrag (både sura och neutrala) under perioden 1998-2006.

FIGUR 14. a) Genomsnittligt antal fångade arter per lokal och b) genomsnittlig total fisktäthet i sura och neutrala refe-

rensvattendrag, samt kalkade IKEU-vattendrag under perioden 1998-2006. Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.

att en del av IKEU-vattendragen (gäller både kalkade
vattendrag och referenser) har inkluderats i IKEUprogrammet först under senare år och att undersökningarna i dessa vattendrag tidigare inte alltid
har omfattat årliga elfiske varierar antalet elfiskade
vattendrag något mellan åren. Trots att en relativt
stor andel av vattendragen hade en fiskfauna med
enbart måttlig eller otillfredsställande status under
den aktuella perioden visar fördelningen mellan olika
statusklasser ingen större förändring under perioden
£äqÓääÈ]ÊÛ>ÀiÊÃ}ÊvÀÊ`iÊ>>`iÊÛ>ÌÌi`À>}iÊiiÀÊ
för referenserna.

Allmänna trender i kalkade vattendrag
och referenser 1998–2006
Artantal och fisktäthet
Ê>>ÞÃiÊ>ÛÊ«ÀÛvÃi«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ}FÀÊÓäÊ
elfiskelokaler i 7 sura referensvattendrag, 28 elfiskelokaler i 12 neutrala referensvattendrag och 46
elfiskelokaler i 16 kalkade vattendrag.
För antalet fångade arter observerades en signifikant positiv trend endast för de neutrala referensvattendragen (Figur 14a). För dessa var ökningen i antal
fångade arter signifikant korrelerad (Kendall’s tau_b
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FIGUR 15. a) Genomsnittligt täthet av öringungar (ensomrig öring) och b) täthet av äldre öring i sura och neutrala refe-

rensvattendrag, samt kalkade IKEU-vattendrag under perioden 1998–2006. Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.

= 0,132, p = 0,006) till provfiskeår. För de sura vattendragen och de kalkade IKEU-vattendragen förelåg
däremot inga signifikanta korrelationer (Kendall’s
tau_b = 0,047, p < 0,425, respektive 0,011, p <
0,784) mellan antalet fångade arter och provfiskeår.
I de neutrala referensvattendragen visade även den
totala fisktätheten en positiv utveckling (Figur 14b),
men förändringen var inte signifikant korrelerad
(Kendall’s tau_b = 0,023, p = 0,601) till provfiskeår.
De neutrala referensvattendragen hade genomgående
ett högre antal fångade arter per lokal och en högre
total fisktäthet än de övriga två vattendragsgrupperna.
Det fanns också en antydan till en ökad täthet av
öringungar i de neutrala referensvattendragen under
senare år i (Figur 15a). Förändringen var dock inte
signifikant korrelerad (Kendall’s tau_b = 0,033, p =
0,456) till provfiskeår. För de sura referensvattendragen och de kalkade vattendragen fanns ingen tendens
till vara sig ökning eller minskning i tätheten av
öringungar. Detsamma gäller tätheten av äldre öring
där det inte fanns någon trend till ökning eller minskning för någon av vattendragsgrupperna (Figur 15b).
I likhet med den totala fisktätheten var öringtätheten
i de kalkade vattendragen i genomsnitt något lägre
än tätheten i de neutrala referensvattendragen, men
högre än tätheten i de sura referensvattendragen.

Ekologisk status
Fiskindexen VIXsm (surhetsindex) och VIXg (generellt fiskindex) visade inte heller någon särskild trend
Õ`iÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ}ÕÀÊ£È>ÊV ÊL®°Ê F`>Ê

indexen indikerade i genomsnitt för hela perioden en
fiskfauna med god ekologisk status i såväl neutrala
referensvattendrag som kalkade vattendrag, men en
fiskfauna med måttlig eller otillfredsställande status i
sura referensvattendrag. Av Figur 16 framgår också att
surhetsindexet VIXsm var bättre på att särskilja sura
vattendrag från neutrala referensvattendrag och kalkade IKEU-vattendrag än det generella indexet VIXg.

Förändringar med tiden
efter första kalkning
I flertalet av IKEU-vattendragen startade IKEUprogrammets undersökningar långt efter att vattendragen började kalkas. Därför varierar tillgången på
provfiskedata kraftigt med tiden efter kalkning. Det
försvårar en analys av eventuella förändringar med
tiden efter första kalkning. För de IKEU-vattendrag
som ingår i analysen ökar antalet elfiskelokaler från
16 lokaler det första året upp till 45 lokaler 14 år
senare, men minskar sedan ned till 28 lokaler 22 år
efter första kalkning. Trots denna obalans i antalet
undersökta lokaler över tiden kan det dock vara av
ett visst intresse att redovisa förändringen i antal
fångade arter och öringtäthet över en längre tidsperiod än vad som IKEU-programmet omfattar.
Enligt tillgängliga provfiskedata har det genomsnittliga antalet fångade arter per lokal ökat från
1,5 arter året efter första kalkning till 3,0 arter 20 år
efter första kalkning (Figur 17a). Den genomsnittliga
À}ÌBÌ iÌiÊ>`iÊvÀFÊ£äq£xÊ`Û`iÀÊÕ««ÊÌÊV>Ê
30 individer per 100 m2 de första åren efter kalkning
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FIGUR 16. -EDELVÉRDENçFÙRçA çSURHETSINDEXç6)8SMçOCHçB çGENERELLTçFISKINDEXç6)8GçIçSURAçOCHçNEUTRALAçREFERENSVATTEN-

drag, samt kalkade IKEU-vattendrag under perioden 1998–2006. Felstaplarna visar 95 % konfidensintervall.

FIGUR 17. Utvecklingen i a) genomsnittligt antal fångade arter per lokal, b) genomsnittlig öringtäthet i IKEU-

vattendragen med tiden efter första kalkning. Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).

för att därefter successivt plana ut på en lägre nivå
}ÕÀÊ£ÇL®°ÊiÊLi}ÀBÃ}>À>ÊÊ`iÌÊÌ}B}}>Ê
materialet och den stora variationen i antalet elfiskelokaler över tiden är det osäkert om resultaten ger en
korrekt bild av utvecklingen med tiden efter första
kalkning. Det är dock troligt att ökningen i antalet
fångade arter relativt väl speglar utvecklingen i IKEUvattendragen, eftersom antalet fångade arter ökar även
när antalet undersökta elfiskelokaler minskar efter 14
års kalkning. Arter som ofta tillkommer med tiden
efter kalkning är t.ex. stensimpa, lake och elritsa.

Det är däremot mera tveksamt om den minskande
öringtätheten med tiden efter kalkning är representativ för IKEU-vattendragens allmänna utveckling efter
kalkning. När antalet elfiskelokaler minskar med tiden efter första kalkning får de enskilda vattendragen
ett för stort genomslag i resultaten, vilket kan ge en
felaktig bild av den generella utvecklingen. Det finns
indikationer på detta i övriga resultat som redovisas i
denna rapport. Observera att en redovisning av medianvärden ger ungefär samma utveckling i öringtätheten som de redovisade medelvärdena.
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Trender i fisktäthet och ekologisk status
– enskilda vattendrag 1998–2006
Artantal
Analysen av utvecklingen i de enskilda vattendragen omfattar 7 sura referensvattendrag, 12 neutrala
referensvattendrag och 16 kalkade vattendrag. I figur
18 till 22 redovisas observerade trender för fisktäthet (öring, stensimpa, elritsa och totalt) och fiskindexet VIX hos enskilda vattendrag under perioden
£nqÓääÈ°ÊÀÊ>>ÊÛ>ÌÌi`À>}ÊvÃÊLF`iÊ«ÃÌÛ>Ê
och negativa trender representerade i figurerna.
ÛiÊ>Ì>iÌÊvF}>`iÊ>ÀÌiÀÊ >ÀÊ>>ÞÃiÀ>ÌÃÊiÊ`iÌÌ>Ê
redovisas inte grafiskt eftersom det var endast sex
vattendrag (3 referenser och 3 kalkade vattendrag)
som visade en förändring. I samtliga sex vattendragen
fanns en indikation till ett ökat antal fångade arter,
men ökningen var inte signifikant (Regional-Kendall,
p > 0,05). Kalkade vattendrag som indikerade en
ökning i antalet arter var Källsjöån, Sällevadsån och
Lillån (N-län).

FIGUR 18. Trender i total öringtäthet hos enskilda vat-

tendrag under perioden 1998-2006 beräknat med Thiel
slope (förändring/år). Mörka staplar anger signifikanta
trender enligt Regional-Kendall (tvåsidigt test, p < 0,05).
Vattendragen är ordnade från norr till söder i varje grupp.
Siffrorna efter vattendrags-namnen anger hur många
lokaler ingår trendanalysen.

Individtäthet – enskilda arter
Resultaten indikerar en minskning av öringtätheten i
flertalet (10 av 16) av de kalkade vattendragen under
«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ}ÕÀÊ£n®°Ê iÌÊÛ>ÀÊ`VÊL>À>ÊÊ
Svanån som minskningen var signifikant (RegionalKendall, p < 0,05). I fem vattendrag ökade öringtätheten, men det var bara Strönhultsån och Stridbäcken
som ökningen var signifikant (Regional-Kendall, p <
0,05). I ett av vattendragen (Ådalsån) var öringtätheten oförändrad. För de neutrala referensvattendragen
fanns indikationer på ökad öringtäthet i sju vattendrag och en minskad öringtäthet i fem vattendrag
}ÕÀÊ£n®°Ê iÌÊÛ>ÀÊ`VÊL>À>ÊÊÞÌFÊÃÊvÀB`ringen (minskningen) var signifikant (Regional-Kendall, p < 0,05). Reultaten visade dock på en tydligt
minskad öringtäthet i Trösälven och en lika tydligt
ökad öringtäthet i Bastuån (Figur 18). Bland de sura
vattendragen minskade öringtätheten signifikant i
Sörjabäcken medan Lillån i Västerbotten hade en
signifikant ökad öringtätheten (Regional-Kendall, p <
0,05). För Bjurbäcken och Lillån-Bosgårdsån indikerade analysen en oförändrat låg öringtäthet.
För stensimpa erhölls en tydlig och signifikant
ökning (Regional-Kendall, p < 0,05) av individtätheten i de kalkade vattendragen Källsjöån och Enångersån (Figur 19). För Ådalsån indikerade analysen
en oförändrad täthet av stensimpa under samma
period trots att en ökad täthet observerades under
`iÊÃi>ÀiÊ`iiÊ>ÛÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊ}ÕÀÊ££®°Ê
För referensvattendragen förekom inga signifikanta
förändringar i individtätheten av stensimpa även
ÊÌBÌ iÌiÊÃ>`iÊÌÞ`}ÌÊÊ/ÀÃBÛi°ÊiiÀiÌÊ

FIGUR 19. Trender i individtäthet hos stensimpa för
enskilda vattendrag under perioden 1998-2006 beräknat
med Mann-Kendall metoden och Thiel’s slope (förändring/
år). Mörka staplar anger signifikanta trender enligt RegionalKendall (tvåsidigt test, p < 0,05). Vattendragen är ordnade
från norr till söder i varje grupp. Siffrorna efter vattendragsnamnen anger hur många lokaler ingår trendanalysen.
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FIGUR 20. Trender i individtäthet hos elritsa för enskil-

FIGUR 21. Trender i total fisktäthet för enskilda vat-

da vattendrag under perioden 1998-2006 beräknat med
Thiels slope (förändring/år). Mörka staplar anger signifikanta trender enligt Regional- Kendall (tvåsidigt test, p
< 0,05). Vattendragen är ordnade från norr till söder i
varje grupp. Siffrorna efter vattendragsnamnen anger hur
många lokaler ingår trendanalysen.

tendrag under perioden 1998-2006 beräknat med Thiels
slope (förändring/år). Mörka staplar anger signifikanta
trender enligt Regional-Kendall (tvåsidigt test, p < 0,05).
Vattendragen är ordnade från norr till söder i varje grupp.
Siffrorna efter vattendragsnamnet anger hur många lokaler ingår trendanalysen.

för alla IKEU-vattendrag visade individtätheten hos
stensimpa ett starkt signifikant (Kendalls tau_b, p <
0,01) negativt samband med öringtätheten.
För elritsa indikerade analysen en minskad
individtäthet i referensvattendraget Trösälven och
det kalkade vattendraget Hästgångsån (Figur 20). I
Hästgångsån var minskningen signifikant (RegionalKendall, p < 0,05), men inte i Trösälven. En signifikant ökad täthet av elritsa visade däremot det
kalkade vattendraget Lillån i Hallands län även om
förändringen var liten (Regional-Kendall, p < 0,05).
En kraftigt ökad förekomst av elritsa (ej signifikant)
observerades också på lokalen Sandån övre i Haraldsjöån, men för vattendraget som helhet (3 lokaler)
visade analysen en oförändrad individtäthet. För
de tre sura referensvattendragen med förekomst av
elritsa var individtätheten oförändrad.
Förändringarna i den totala fisktätheten (Figur 21)
följde i hög grad trenderna för öringtätheten eftersom
öringen var den antalsmässigt dominerande fiskarten
i de flesta av vattendragen. Kalkade vattendrag som
visade avvikande resultat var Lillån, Sällevadsån,
Enångersån och Källsjöån. Bland referensvattendragen avvek resultaten för de neutrala vattendragen
Ejgstån, Hångelån och Hornsjöbäcken, samt det sura
vattendraget Bjurbäcken. De avvikande resultaten
berodde i de flesta fall på en förändrad (ökad eller
minskad) individtäthet hos elritsa eller stensimpa.

I Ejgstån berodde dock ökningen i total fisktäthet
även på en ökad förekomst av lax i vattendraget.
Endast i tre av de kalkade vattendragen var
förändringen den totala fisktätheten signifikant
(Regional-Kendall, p < 0,05). Det var en minskad
fisktäthet i Hästgångsån (minskad förekomst av öring
och elritsa) och en ökad fisktäthet i Strönhultsån
och Stridbäcken (en ökad förekomst av öring i båda
fallen). För referensvattendragen var det bara i Lillån
och Skärån som förändringarna (en ökad total fisktäthet) var signifikanta (Regional-Kendall, p < 0,05).

Ekologisk status
ÛiÊvÀÊ`iÌÊ}iiÀi>ÊvÃ`iÝiÌÊ68}ÊÛÃ>`iÊ
trendanalysen ett mycket blandat resultat (Figur 22).
För de kalkade vattendragen indikerade analysen en
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FIGUR 22. ç4RENDERçIçALLMÉNTçFISKINDEXç6)8GçFÙRçENSKILDAç

vattendrag under perioden 1998-2006 beräknat med
Thiels slope (förändring/år). Mörka staplar anger signifikanta trender enligt Regional-Kendall (tvåsidigt test, p
< 0,05). Vattendragen är ordnade från norr till söder i
varje grupp. Siffrorna efter vattendragsnamnen anger hur
många lokaler ingår trendanalysen.

förbättrad ekologisk status i hälften av vattendragen,
men en försämrad status i den andra hälften. Endast
i Svanån, Hästgångsån, Källsjöån (försämrad ekologisk status) och i Stridbäcken (förbättrad ekologisk
status) var förändringarna i fiskfaunan signifikanta
,i}>i`>]Ê«ÊÊä]äx®°ÊÛiÊvÀÊÀiviÀiÃÛ>Ìtendragen var bilden kluven med en förbättrad status
i hälften av vattendragen och en försämrad i den
andra hälften. Endast för Bastuån var förändringen
(förbättringen) i fiskfaunans ekologiska status signifikant (Regional-Kendall, p < 0,05).

Samband mellan fiskförekomst, pH,
aluminiumhalt och vattentemperatur
En analys av korrelationssambanden för artantal,
individtäthet hos olika fiskarter, vattnets pH-värde,
halt av oorganiskt aluminium och vattentemperatur
Õ`iÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊÛÃ>`iÊÃÊvÀÛBÌ>ÌÊ
på starka positiva samband mellan fiskvariablerna
och pH, samt negativa samband mellan fiskvariablerna och vattnets halt av oorganiskt aluminium och

höga vattentemperaturer. Antalet fångade arter var
signifikant och positivt korrelerat till median-pH och
lägsta uppmätta pH under enskilda år (Kendalls tau
ÚL]Êä]ÓÈ{]Ê«ÊÊä]ä£]ÊÀiÃ«iÌÛiÊä]ÓÈn]Ê«ÊÊä]ä£®°ÊÛiÊ
öringtätheten (såväl öringungar som äldre öring) var
signifikant och positivt korrelerad till median-pH
(0,259, p < 0,01, respektive 0,226, p < 0,01) och minpH (0,230, p < 0,01, respektive 0,186, p < 0,01).
Effekten av låga pH-värden på antalet fångade
fiskarter och tätheten av ensomriga (0+) öringungar
illustreras av Figur 23a+b. Figur 23a visar att när
lägsta uppmätta pH var lägre än 6,1 i de undersökta
vattendragen minskade det genomsnittliga antalet
fångade arter och den genomsnittliga tätheten av
öringungar relativt snabbt. För fiskarterna bergsimpa,
stensimpa och elritsa var det bara individtätheten
hos bergsimpa som visade ett signifikant och positivt
samband med median-pH och lägsta uppmätta pH
(Kendalls tau_b, 0,345, p < 0,01, respektive 0,312, p
< 0,01).
Antalet fångade arter var dessutom negativt och
signifikant korrelerat till medianhalten och högsta
uppmätta halten av oorganiskt aluminium (Kendalls
tau _b, 0,285, p < 0,01, respektive 0,176, p < 0,01).
ÛiÊÌBÌ iÌiÊ>ÛÊÀ}Õ}>ÀÊV ÊB`ÀiÊÀ}ÊÛ>ÀÊ
negativt och signifikant korrelerad till medianhalten
(-0,145, p < 0,01, respektive -0,187, p < 0,01) och
högsta uppmätta halt (-0,119, p < 0,01, respektive
0,116, p < 0,01) av oorganiskt aluminium. Effekten
av höga halter av oorganiskt aluminium på antalet
fångade fiskarter och tätheten av ensomrig öring illustreras av Figur 24a+b. Redan när halten av oorganiskt aluminium var högre än ca 15 μg/l minskade det
genomsnittliga antalet fångade arter per lokal medan
tätheten av öringungar minskade först när maxvärdena för oorganiskt aluminium översteg ca 35 μg/l.
Flera av fiskvariablerna visade också en tydlig
koppling till IKEU-vattendragens vattentemperatur
Õ`iÀÊÃ>ÀiÊÕq>Õ}ÕÃÌ®°ÊÌ>iÌÊvF}>`iÊ>ÀÌiÀÊ
var exempelvis signifikant och negativt korrelerat
till vattendragens maxtemperaturer under perioden
£qÓääÈÊä]££È]Ê«ÊÊä]äx®°ÊÛiÊ`Û`ÌBÌ iÌiÊ
hos öring, bergsimpa och stensimpa visade ett negativt samband med vattentemperaturen under samma
period. Tätheten öringungar var signifikant negativt
korrelerad till de uppmätta maxtemperaturerna
(Kendalls tau_b, -0,124, p < 0,05) medan tätheten av
bergsimpa och stensimpa var signifikant negativt korrelerad till både medeltemperaturen under sommaren
(Kendalls tau_b, -0,342, p < 0,01, respektive -0,265,
p < 0,01) och maxtemperaturerna (Kendalls tau_b,
-0,249, p < 0,01, respektive -0,186, p < 0,01).
Tätheten av elritsa var däremot signifikant
positivt korrelerad till både medeltemperaturen
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FIGUR 23. a) Genomsnittligt antal fångade arter per lokal i relation till lägsta uppmätta pH i IKEU-vattendragen under

perioden 1998–2006, b) Genomsnittligt täthet (antal/100 m2) av ensomrig (0+) öring i relation till lägsta uppmätta pH i
IKEU-vattendragen under perioden 1998–2006. Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).

FIGUR 24. çA ç'ENOMSNITTLIGTçANTALçFËNGADEçARTERçIçRELATIONçTILLçHÙGSTAçUPPMÉTTAçHALTERçAVçOORGANISKTçALUMINIUM!,)?MAX ç

i IKEU-vattendragen 1998–2006, b) Genomsnittlig täthet (antal/100 m2) av öringungar i relation till högsta uppmätta
HALTERçAVçOORGANISKTçALUMINIUM!,)?MAX çIç)+%5 VATTENDRAGENçnç&ELSTAPLARNAçVISARç  çç3%çSTANDARDçERROR 

och maxtemperaturen i vattendragen (0,369, p <
0,01, respektive 0,244, p < 0,01). I flera av IKEUÛ>ÌÌi`À>}iÊÕ««BÌÌiÃÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£qÓääÈÊ
vattentemperaturer över 23 o °Ê/i«iÀ>ÌÕÀiÀÊÛiÀÊ
23 o ÊÕ««BÌÌiÃÊÊÛ>ÌÌi`À>}iÊ-ÌÀÃiÃF]ÊBÃF]Ê
Haraldsjöån, Skuggälven, Hovgårdsån och Blankan.
För sex vattendrag inom den boreonemorala regionen
låg den genomsnittliga maxtemperaturen omkring 20
o
]Ê`°Û°Ã°ÊV>ÊnÊo Ê }ÀiÊBÊi`iÌi«iÀ>ÌÕÀiÊÕ`iÀÊ
Ã>ÀF>`iÀ>ÊÕq>Õ}ÕÃÌÊ}ÕÀÊÓx®°

FIGUR 25. -EDELTEMPERATURçOCHçGENOMSNITTLIGçMAXTEM-

PERATURçFÙRçSEXç)+%5 VATTENDRAGçINOMçDENçBOREO NEMORALAçVÉXTREGIONENçUNDERçSOMMARENçJUNI AUGUSTI çËRENç
1999–2006. Felstaplarna visar +/- 2 SE (standard error).

DISKUSSION
Resultaten i denna utvärdering visar att det finns
en positiv trend för antalet fångade fiskarter per
lokal i de kalkade IKEU-vattendragen för perioden
£äqÓääÈ]ÊiÊÌiÊvÀÊ`iÊF}ÌÊÀÌ>ÀiÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈ°Ê ÊÌ}Ê>ÛÊ`iÌÌ>ÊÀiÃÕÌ>ÌÊBÀÊ>ÌÌÊ
huvuddelen av förändringarna skedde de första åren
efter kalkning. En ökning i antalet fångade arter efter
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kalkning har också observerats tidigare i andra utvärderingar (Degerman m.fl. 1990 och 1995, Bergquist
2000, Åslund & Degerman 2007). Resultaten visar
dock också att det genomsnittliga antalet fångade
arter fortfarande är lägre i kalkade IKEU-vattendrag
jämfört med neutrala referensvattendrag. Antalet
fångade arter i de kalkade vattendragen under perioden 1998-2006 var inte heller signifikant högre än
antalet fångade arter i de sura referensvattendragen.
Det utgör en indikation på en fortsatt försurningspåverkan och att de kalkade vattendragen ännu inte
är helt återställda beträffande antalet fiskarter. Det
avviker från de resultat som Åslund och Degerman
(2007) redovisar för vattendrag i Jämtlands län där
antalet fångade arter i kalkade vattendrag var lika
stort som i neutrala vattendrag. Den något lägre artförekomsten i de kalkade IKEU-vattendragen jämfört
med de neutrala referensvattendragen under perioden
£nqÓääÈÊÛÃ>ÀÊ`VÊiÊÀi>ÌÛÌÊ}`ÊÃ>ÃÌB} iÌÊ
med vad som tidigare har redovisats för IKEU-vattendragen (Bergquist 2000). Skillnaden mellan undersökningarna kan bero på att försurningspåverkan och
utslagningen av arter har varit större i södra Sverige
jämfört med i Jämtlands län.
Öringtätheten och den total fisktätheten är dock
signifikant högre i de kalkade IKEU-vattendragen än
i de sura referensvattendragen. Den genomsnittliga
öringtätheten i de kalkade vattendragen ligger i nivå
med öringtätheten i de neutrala referensvattendragen. Detta överensstämmer väl med de resultat som
Åslund & Degerman (2007) redovisar för vattendragen i Jämtlands län. Tyvärr visar öringtätheten i
de kalkade IKEU-vattendragen också en signifikant
i}>ÌÛÊÌÀi`ÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈ°Ê-BÀÃÌÊ
tätheten av äldre öring har minskat i flera av de kalkade vattendragen. För den något kortare perioden
£nqÓääÈÊBÀÊ`VÊvÀB`À}>À>ÊÊÀ}ÌBÌ iÌiÊ
mindre uttalade och varken tätheten av årsungar
eller tätheten av äldre öring visar några signifikanta
förändringar i de kalkade vattendragen eller referensvattendragen. På grund av att analysen av perioden
£äqÓääÈÊv>ÌÌ>`iÊÀi>ÌÛÌÊvFÊ>>`iÊÛ>ÌÌi`À>}Ê
(9 st) och inga referensvattendrag är det tveksamt om
resultatet speglar en allmän trend i kalkade vattendrag. De minskande tätheterna av öring i de kalkade
Û>ÌÌi`À>}iÊÕ`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈÊ>ÛÛiÀÊvÀFÊ
tidigare erhållna resultat där man har erhållit ökade
öringtätheter med tiden efter kalkning (Degerman m.
fl. 1990 och 1995, Bergquist 2000, Åslund & Degerman 2007). I dessa studier har den kalkade perioden
dock varit relativt kort och i regel bara omfattat de
första 15 åren efter första kalkning. Studier har också
visat att det är vanligt att öringtätheten ökar snabbt
de första åren efter kalkning, särskilt i vattendrag

med havsvandrande öringbestånd (Degerman m.fl.
1990).
Det finns flera tänkbara förklaringar till den minskade öringtätheten i de kalkade IKEU-vattendragen
Õ`iÀÊ«iÀ`iÊ£äqÓääÈ°Ê ÊÌBL>ÀÊvÀ>À}Ê
till en minskad öringtäthet i de kalkade vattendragen
kan vara en ökad födokonkurrens/predation från
andra fiskarter, t.ex. lake, stensimpa och bergsimpa,
i takt med att dessa har återetablerats i de kalkade
vattendragen. Tätheten av stensimpa har exempelvis
ökat signifikant i vattendragen Källsjöån och Enångersån samtidigt som öringtätheten har minskat. Det
är känt sedan tidigare att öringtätheten i vattendra}iÊ«FÛiÀ>ÃÊÛ`ÊBÀÛ>ÀÊ>ÛÊ>`À>Ê>ÀÌiÀÊ ÀÃ«Ê°Êv°Ê
1983, Degerman & Sers 1992, Näslund m. fl. 1998).
Flera författare har också visat att öringtätheten är
betydligt lägre på lokaler där stensimpa eller bergsimpa förekommer tillsammans med öring jämfört
med lokaler som helt saknar simpa (Karlström 1977,
Alenäs 1985, Olsen & Völlestad 2001, Holmen m. fl.
2003). Alenäs (1985) redovisade en minskad tätheten
av öring när förekomsten av stensimpa ökade kraftigt
efter kalkning. Särskilt tätheten av öringungar är ofta
negativt korrelerad till tätheten av stensimpa (Karlström 1977) Förklaringar till lägre öringtätheter vid
närvaro av stensimpa är enligt Holmen m.fl. (2003)
en ökad konkurrens om födan och en ökad predationsrisk. Laboratorie- och fältförsök har också visat
att stensimpa är en betydande predator på nykläckta
och simfärdiga öringyngel (Andreasson 1980). Det
råder dock delade meningar om hur stor betydelse de
biotiska interaktionerna har i rinnande vattenekosystem. Flera författare hävdar exempelvis att fiskfaunan
i mindre rinnande vatten främst regleras av abiotiska
faktorer och i mindre utsträckning av biologiska interaktioner (Peckarsky 1983, Elwood & Mulholland
1989, Degerman & Sers 1993).
En minskad täthet av öring kan även bero på de
globala klimatförändringarna som har observerats
under senare år. Under 1990-talet har exempelvis
öringfångsterna i flera västeuropeiska vattendrag
Ã>ÌÊÀ>vÌ}ÌÊ  ÊÓääÓ®°Ê }ÌÊÕ`iÀÃ}ar i Schweiz har öringfångsten i alpina vattendrag
minskat med 66 % från 1978 till 2001 (Hari m. fl.
2006). Under samma period har samma författare
noterat en genomsnittlig ökning av vattentemperaturen i vattendragen med 0,1 till 1,1 o °Ê&}iÊ
av vattentemperaturen har medfört en förflyttning
uppströms (ca 130 höjdmeter) av öringens optimal
temperaturintervall. Det har inneburit en försämrad
överlevnaden hos öring i lägre liggande områden och
en förbättrad överlevnad i högre liggande områden
(Hari m. fl. 2006). I södra Sverige har klimatförändringarna enligt SMHI medfört ökade flöden i
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vattendragen vintertid och lägre flöden under sommarhalvåret. När perioderna med lågvattensflöden
blir mera uttalade ökar också vattentemperaturen
i vattendragen samtidigt som vattnets syrgashalt
sjunker (Elliot 2000). Kontinuerliga mätningar av
vattentemperaturen i IKEU-vattendragen har visat
att temperaturer över 23 o ÊvÀiiÀÊÊviÀ>Ê>ÛÊ`iÊ
kalkade vattendragen. Öringens övre toleransgräns
ligger vid 23 till 25 o ÊLiÀi`iÊ«FÊvÃÃÌÀiÊV Ê
iÝ«iÀ}ÃÌ`Ê iÀÀÞÊ°Êv°Ê£ÇÇ]Ê >ÀÌ ÜÊ££]Ê
Elliot & Elliot 1995a, Elliot 2000). Särskilt öringens
årsungar är känsliga för höga temperaturer i kombination med låga syrgashalter, vilket också bekräftas
av det signifikanta och negativa sambandet mellan
tätheten av öringungar och uppmätta maxtemperaturer i vattendragen i denna utvärdering. Fältstudier
har visat att vattentemperaturer över 23 o ]ÊÃ«iViÌÊÊ
kombination med minskande syrgashalter, innebär en
>`Ê``} iÌÊ ÃÊÀ}Õ}>ÀÊ iÀÀÞÊ°Êv°£ÇÇ®°Ê
Förutom öringtätheten visar också tätheterna av
stensimpa och bergsimpa signifikanta och negativa
samband med uppmätta maxtemperaturer. Stensimpa
har dock en något bättre tolerans mot höga vattentemperaturer än öring, vilket gör att arten har
en liten överlevnadsfördel i förhållande till öring
när vattenflödet minskar och vattentemperaturen
stiger. Enligt Elliot & Elliot (1995b) har stensimpa
iÌÌÊLÀi`>ÀiÊÌi«iÀ>ÌÕÀÌiÀÛ>Êx]äqÓÈ]xÊo ®ÊvÀÊ
ÌÛBÝÌÊV ÊÌ>}Ê>ÛÊv`>ÊBÊÛ>`ÊÀ}Ê >ÀÊ{]äq£]äÊ
o
®]ÊÃ>Ì`}ÌÊÃÊ`iÊÛÀiÊÌiÀ>Ã}ÀBÃiÊBÀÊF}ÌÊ
högre (27,5 o ®°ÊB}ÀiÊÛ>ÌÌiv`iÊÊÛ>ÌÌi`À>}iÊ
innebär också omfattande förlust av levnadshabitat
för öringen. Elliot (2006) har visat att när levnadshabitatet minskar ned till 30 % av den ursprungliga
ytan så ökar tätheten av stensimpa medan tätheten av
öring minskar. Under torrår kan vattentemperaturen
i utsatta vattendrag nå den övre letala temperaturgränsen för öring samtidigt som syrgashalten i vattnet
ÃÕiÀÊi`ÊÕ`iÀÊÎq{Ê}ÉÊ ÌÊÓäää®]ÊÛiÌÊ>ÃiÃÊ
vara en kritisk gräns för öringens överlevnad (Alabaster & Lloyd 1982).
Elritsa gynnas i betydligt högre grad än stensimpa
av att vattenflödet minskar och vattentemperaturen
stiger. Förekomsten av elritsan var också signifikant
och positivt korrelerad till vattentemperaturen under
sommaren (både medeltemperaturer och maxtemperaturer) i denna utvärdering. Arten har ett temperaturoptimum mellan 13 och 25 o Ê iÃÃÊ£Ó®°Ê iÊ
talrika förekomsten av elritsa i de kalkade vattendragen jämfört med de sura referensvattendragen
utgör en indikation på en förbättrad vattenkvalitet,
men även på att de kalkade vattendrag fortfarande
BÀÊÃÌÀ`>ÊiÃÞÃÌi°ÊÛiÊÊiÀÌÃ>ÊBÀÊiÊvÀÃÕÀningskänslig fiskart som inte tål pH-värden lägre än

5,5 (Hesthagen & Sandlund 1997) så är också elritsa
är en konkurrenssvag art som snabbt koloniserar
nya biotoper vid olika miljöstörningar (Hesthagen &
Sandlund 1997). Den uppträder i regel bara sporadiskt i artrika vatten med höga fisktätheter (Saltveit
& Brabrand 1991). Förekomsten av elritsa på elfiskelokalerna är ofta också starkt beroende av vattenflödet genom att den kan samlas i stora stim vid låga
flöden och låg vattenhastighet.
De högre fisktätheter som observerades i de våtmarks- och sjökalkade vattendragen jämfört med de
doserarkalkade vattendragen kan bero på att de två
förstnämnda kalkningsmetoderna ger en stabilare
vattenkemi och lägre halter av aluminium och järn än
doserarkalkning. Av de sex vattendrag där doserarkalkning var den dominerande kalkningsmetoden
Õ`iÀÊ«iÀ`iÊ£nqÓääÈÊÛÃ>ÀÊvÞÀ>ÊÛ>ÌÌi`À>}Ê
(Blankan, Hovgårdsån, Enångersån och Arån) en
negativ trend för öringtätheten medan två vattendrag
(Strönhultsån och Stridbäcken) visar en positiv trend.
Främst är det Blankan, Hovgårdsån och Enångersån som under senare år har haft en utveckling mot
lägre öringtätheter. Det är dock vanskligt att dra
några långtgående slutsatser om kalkningsmetodens
betydelse för resultatet utan att närmare analysera
den vattenkemiska måluppfyllelsen och eventuella
förändringar i fiskens livsmiljö i de enskilda vattendragen. Doserarnas skötsel och driftsäkerhet har
också en stor betydelse för resultatet. Vid en utvärdering av genomförda kalkningar i Jämtlands län fann
dock även Åslund & Degerman (2007) att vattendrag
kalkade med sjökalkning hade en fiskfauna med
högre ekologisk status än vattendrag kalkade med
doserarkalkning.
Fiskfaunans ekologiska status enligt fiskindexet
VIXg och surhetsindexet VIXsm visade inte några
signifikanta generella förändringar i vare sig de kalkade vattendragen eller referensvattendragen i denna
utvärdering. Resultaten överensstämmer därmed de
resultat som tidigare har redovisats för okalkade
vattendrag (Dahlberg m. fl. 2006). En relativt stor
andel (24 %) av de kalkade vattendragen hade en
fiskfauna med måttlig eller sämre ekologisk status, d
v s under gränsen för god ekologisk status. I de flesta
fall berodde den låga statusen på att öringtätheten
var lägre än förväntat. Samtliga lokaler som hade
låga indexvärden hade också låga tätheter av öring.
Det finns flera tänkbara orsaker till att öringtätheten var lägre än förväntat i dessa vattendrag. En
fortsatt försurningspåverkan trots flera års kalkning
är givetvis en möjlig orsak eftersom det fortfarande
förekommer surstötar med pH-värden under 6,0 i
hälften av de kalkade vattendragen (Fölster 2008). I
flera av vattendragen förekommer också höga halter
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av oorganiskt aluminium (Borg & Andrén 2008).
Enligt Borg & Andrén (2008) hade 12 av 18 kalkade
vattendrag periodvis halter över 20 μg/l. Höga halter
av oorganiskt aluminium (> 20 μg/l) förekom främst i
vattendragen Skuggälven, Haraldsjöån, Stridbäcken,
Källsjöån, Enångersån, Blankan, Lillån (N-län) och
Strönhultsån. I sex av dessa minskade öringtätheten
under samma period medan den ökade i två (Stridbäcken och Strönhultsån).
Både antalet fångade arter och öringtätheten var
signifikant positivt korrelerad till både median-pH
och min-pH, samt också signifikant negativt korrelerad till medianhalten och maxhalten av oorganiskt
aluminium. Medianvärdena visade på ett något starkare samband än min-, respektive maxvärdena, men
skillnaden var relativt liten. Det starkare sambandet
med medianvärden jämfört med extremvärden (min
och max) överensstämmer med de resultat Serrano m.
fl. (2005) har redovisat. Samma författare har dock i
en senare studie redovisat att tätheten av öringungar
är bättre korrelerad till min-pH än median-pH (Serrano m. fl. 2006). Det sistnämnda resultatet visar att
sura episoder har en stor betydelse för fiskfaunans
sammansättning och individtäthet även om de är
kortvariga. Det grafiska sambandet mellan antal
fångade fiskarter och lägsta uppmätta pH i denna
rapport indikerar att vattnets pH-värde inte bör
understiga 6,1 för att undvika en påverkan på antalet
förekommande arter, fiskbeståndets sammansättning
och tätheten av öringungar. Det är något högre än
`iÊ«ÛBÀ`iÊx]nqÈ]ä®ÊÃÊÃÕ`ÊEÊÊ i}iÀ>Ê
(2007) redovisar som kritisk gräns för fiskfaunan
i vattendrag i Jämtlands län, men ligger inom det
pH-intervall som brukar anges som kritiskt för fisk i
Ã>ÀÊV ÊÛ>ÌÌi`À>}°ÊiiÀiÌÊ>ÃiÃÊvÀÃÕÀ}Ã«Fverkan ske vid pH-värden mellan 5,5 och 6,1 (Leuven
& Oyen 1987, Degerman & Lingdell 1993, Rask m.
fl. 1995, Vuorinen m. fl. 1998, Andrén & Bergquist
2000). Det relativt vida pH-intervallet beror, dels på
att fiskarterna har olika känslighet och dels på att
vattnets halt av oorganiskt aluminium vid ett givet
pH-värde varierar mellan olika områden och vattendrag. De relativt höga tätheterna av stensimpa som
observerades i de sura referensvattendragen indikerar
exempelvis att stensimpa är relativt tolerant mot surt
vatten. Enligt Philippart (1979) ligger den kritiska
gränsen för stensimpans överlevnad vid pH 4,7, vilket
bekräftar resultaten i denna utvärdering. Resultaten
visar också att stensimpan är mera tålig mot surt vatten än öring.
De tydliga negativa sambanden mellan olika
fiskvariabler och halten av oorganiskt aluminium
visar hur starkt toxiskt oorganiskt aluminium är
för fisk. Sambandet mellan antalet fångade fiskarter

och vattnets högsta uppmätta halt av oorganiskt
aluminium indikerar att vattnets halt av oorganiskt
aluminium inte bör överstiga 15 μg/l för att undvika
en påverkan på antalet fångade arter och därmed
fiskfaunans sammansättning. Denna halt av oorganisk aluminium överensstämmer väl med det värde
(14 μg/l) som Holmgren & Buffam (2005) anger som
kritisk gräns för förekomst av försurningskänsliga
arter som mört och elritsa. Det överensstämmer
VÃFÊi`Ê`iÊÀÌÃ>Ê >ÌiÀÊ£äqÓxÊ}É®ÊÃÊ >ÀÊ
redovisats för lax (Kroglund m. fl. 1998). För att vattendragens öringbestånd skall påverkas kraftigt krävs
dock något högre halter av oorganiskt aluminium.
Sambandet mellan tätheten av öringungar och halten
av oorganiskt aluminium indikerar att den maximala
halten av oorganiskt aluminium bör vara lägre än 35
μg/l för att undvika en påverkan på nyrekryteringen
av öring. Detta värde visar en god överensstämmelse
i`Ê`iÊÀÌÃ>Ê}ÀBÃÊvÀÊÀ}Ài«À`ÕÌÊÎäq{äÊ
μg/l) som har rapporterats tidigare (Andrén & Bergquist 2000, Andrén 2005).

FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR
OCH FRAMTIDA UTVÄRDERINGAR
UÊ ÀÊ>ÌÌÊÕ>ÊLi`>ÊÊ`iÊÀi`ÛÃ>`iÊL`iÊ
av öringbeståndens utveckling i IKEU-vattendragen är representativ för andra kalkade vattendrag
bör IKEU-vattendragens representativitet i förhållande till övriga kalkade vattendrag analyseras
närmare samtidigt som en ny trendanalys bör
omfatta fler kalkade vattendrag (helst minst 50
kalkade vattendrag).
UÊ ÀÊ>ÌÌÊLBÌÌÀiÊ««>ÊLF`iÊÛ>ÌÌiiÃ>ÊV Ê
biologiska resultat till kalkningarna behövs en
mera detaljerad information om kalkningarna i de
enskilda vattendragen och även en bättre samordning med länens kalkningsverksamhet. Särskilt
angeläget är detta för de objekt där en anpassad
och successivt minskad kalkning kommer att genomföras.
UÊ ÀÊ>ÌÌÊLBÌÌÀiÊÕ>ÊLi`>ÊLiÌÞ`iÃiÊ>ÛÊÃÕÀ>Ê
episoder under vinterhalvåret bör en förtätad vattenkemisk provtagning ske i något utökad omfattning i både kalkade vattendrag och sura referensvattendrag. I vissa lämpliga vattendrag bör också
kontinuerlig pH-mätning prövas.
UÊ ÀÊ>ÌÌÊiÀ F>ÊLBÌÌÀiÊv`iÃÕ««}vÌiÀÊvÀFÊÛ>ÌÌidragen bör dessutom flera kontinuerliga vattennivåmätare sättas ut i vattendragen, samtidigt som
man för beräkningen av vattenflödena bör överväga att ersätta PULS-modellen med den senare
framtagna HYPE-modellen.
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UÊ ÀÊ>ÌÌÊLBÌÌÀiÊÕ>ÊÌ>Ê BÃÞÊÌÊ ÕÀÊ`iÊ}L>>Ê
klimatförändringen påverkar fiskbestånden i såväl
kalkade vattendrag som referensvattendrag bör
vidare en datamodell tas fram för att med hjälp
av lufttemperaturen beräka vattentemperaturen i
vattendragen bakåt i tiden.
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