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Sammanfattning
Detta arbete ingår i en större utvärdering av ekosystemen i IKEU-programmets sjöar. Syftet var att
sammanfatta tidigare erfarenheter och att utvärdera
graden av återhämtning hos fisksamhällen och populationer, både i kalkade sjöar och i sura och neutrala
referenser. Arbetet fokuserades på förändringar i
fiskfaunan i 25 sjöar med årliga provfisken under
1994–2007, vilket motsvarar en period med enhetlig
provfiskemetod i både kalkade och okalkade sjöar.
År 1994 hade det gått mellan sju och 24 år sedan
första kalkning i de tolv kalkade sjöarna. Fiskfaunan
beskrevs med ett antal indikatorer på både samhällsstruktur och tillstånd hos enskilda populationer. För
samma tidsperiod undersöktes även trender i några
indikatorer på surhets- och försurningsstatus, klimat,
primärproduktion och fiskens födotillgång.
Sedan tidigare visste vi att några IKEU-sjöar förlorade fiskarter som benlöja, elritsa, mört eller sarv
under försurningsfasen, och att försvunna arter i vissa
fall hade återintroducerats efter kalkning. Det finns
flera indikationer på att fisksamhällena i kalkade
sjöar har blivit mer lika de man finner i neutrala referenssjöar. De kalkade sjöarna hade ofta intermediära
värden jämfört med neutrala och sura referenser,
både för samhällsindikatorer, till exempel artdiversitet, och för abborrens tillväxt. Mörtens årsklasstyrka
varierade mer i sura än i både kalkade och neutrala
referenssjöar. Fallstudier från enskilda sjöar illustrerade ändrade dominansförhållanden, genom att
försurningskänsliga fiskarter fick chans att expandera
på mer toleranta arters bekostnad.
De nya analyserna visade inga riktigt generella
förändringar i fiskfaunan under 1994–2007. Mer än
en femtedel av testade tidsserier uppvisade signifikanta
trender för olika fiskindikatorer. Ingen av samhällsindikatorerna förändrades dock på samma sätt i alla
eller merparten av sjöar. Detsamma gällde populationsindikatorer för de vanligaste fiskarterna abborre,
gädda och mört. Det mest generella mönstret var att
siken minskade i individtäthet i tre av de fyra sjöar där
den förekom. Den mest generella trenden för abborre
var att andelen ung fisk ökade i fyra av 21 populationer. Tätheten av stor mört minskade i sex av 17
etablerade populationer, och mörtens tillväxt ökade i
fyra populationer. Kalkade sjöar avvek från okalkade
sjöar, genom att där oftare fanns mindre vanligt förekommande fiskarter med minskande individtäthet och/
eller biomassa. Samhällsindikatorerna var de enda som
kunde relateras till sjöspecifika referensvärden. Observerade förändringar i sura sjöar var positiva genom att
indikatorerna närmade sig referensvärden, medan både
positiva och negativa förändringar noterades i kalkade
sjöar och neutrala referenser.

Det var betydligt lättare att se generella förändringar i fiskens miljö. Nästan alla sjöar hade minskande sulfathalter. Både pH, ytvattentemperatur och
färgtal var antingen ökande eller oförändrade, medan
klorofyllhalt och mängden växtplankton tenderade
att minska. Minskningar var också de vanligaste
förändringarna i mängden planktonkräftdjur och bottenfauna. Minskningar i primärproduktion och/eller
fiskens födotillgång noterades i mer än hälften av de
kalkade sjöarna och de neutrala referenserna, men
inte i någon av de sura sjöarna.
Svårigheten att hitta generella förändringar i
fiskindikatorer kunde som väntat spåras till stora
skillnader i fiskartsammansättning mellan sjöar, inom
både kalkade och okalkade sjöar. Ingen fiskart fanns
i alla sjöar, och de flesta fiskarterna fanns i mindre
än hälften av sjöarna. Multivariata gradientanalyser
visade att nordligt och/eller högt belägna sjöar hade
fisksamhällen som avvek extremt mycket från de resterande sjöarna. Ytvattentemperaturen i maj–september var den enskilda miljöfaktor som bäst förklarade
variationen i fisksamhällenas artsammansättning.
Betydelsen av andra miljöfaktorer varierade beroende
på om extremt belägna sjöar togs med i analysen.
Kopplingen mellan näringsämnen och förekomst av
braxen och sarv framträdde först när sjöar med öring
och röding uteslöts. Detsamma gäller maxdjupets
betydelse för pelagiska arter som siklöja.
Årets utvärdering visade på fiskfaunans komplexa
beroende av flera miljöfaktorer utöver försurningsstatus och kalkning, och att artsammansättningen
i våra neutrala referenssjöar sannolikt inte liknar
de ursprungliga fisksamhällena i de kalkade IKEUsjöarna på ett önskvärt sätt. Tidsramen medgav ingen
riktigt fördjupad utvärdering av alla frågor som
väcktes under året. Diskussionen avslutas därför med
några förslag till framtida analyser. Det handlar om;
1) bättre jämförelser av fiskfaunans tillstånd mellan grupper bestående av fler sjöar än de med årligt
provfiske, 2) utredning av hur fiskindikatorerna
påverkas av år med extrema temperaturförhållanden,
3) specialstudie av klimatförändringens påverkan på
fiskfaunan i hypolimnion, samt 4) utredning av om
överrepresentationen av kallvattensarter i IKEU-sjöarna är generell för resten av de kalkade målsjöarna.

Introduktion
En del sjöar har alltid saknat fisk. Andra små till
mellanstora sjöar har vanligen en fiskfauna bestående
av en till tio fiskarter, med ett medianvärde på fyra
arter för hela landets sjöar (Rask m.fl. 2000). Både
regionala och lokala faktorer påverkar hur många
och vilka arter som kan leva tillsammans i en given
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sjö. Fiskarna fyller olika funktioner i ekosystemet,
genom att arterna varierar i både reproduktionsstrategier, födoval, konkurrensförmåga, känslighet för
predation och tolerans mot olika abiotiska stressfaktorer. Alla arter är beroende av gynnsamma temperatur- och syrgasförhållanden, och de är mer eller
mindre känsliga för låga pH-värden och höga halter
av oorganiskt aluminium. Surhetskänsligheten är i
allmänhet högst för de tidigaste livsstadierna (Degerman & Lingdell 1993). Flera av de vanligaste arterna
kan bli mer än tio år gamla. Därför kan en del populationer leva kvar rätt länge, även om rekryteringen
misslyckas vissa år. Den svenska fiskfaunan har inga
konkurrenssvaga, men surhetstoleranta arter, som
nästan bara finns i sura sjöar. Fisk avviker därmed
från en del andra organismgrupper, t.ex. bottenfauna
(Dangles m.fl. 2004) och bentiska kiselalger (Kahlert
& Andrén 2005).
Försurningen ledde tidigare till gradvis minskning av många fiskpopulationer i svenska sjöar, och
ibland till att de känsligaste arterna (t.ex. mört) helt
försvann (Bergquist 1991). Liknande förändringar
observerades i våra fennoskandiska grannländer
(Rask 1992, Tammi m.fl. 2003). År 1977 började
en storskalig försöksverksamhet med kalkning av
svenska sjöar och vattendrag (Bengtsson m.fl. 1980),
och 1982 kom en förordning om statsbidrag till
kalkning (SFS 1982:840). Fiskfaunan undersöktes i
mer än hundra svenska sjöar både före och efter kalkning. Positiva resultat av kalkning innebar vanligtvis
återupptagen rekrytering (Degerman m.fl. 1992),
och i vissa fall en återkolonisation av utslagna arter
från närliggande vatten. Ibland blev förvunna arter
mer aktivt återintroducerade efter kalkning (Nyberg
1988, Bergquist 1995, Dahlberg & Bergquist 2000).
Fisksamhällenas struktur och stabilitet undersöktes
i både kalkade och okalkade sjöar (Appelberg m.fl.
1989, Appelberg & Degerman 1991). Resultaten
indikerade att utvecklingen av fiskpopulationer efter
kalkning berodde på strukturen i de fisksamhällen
som fanns kvar i sjön när kalkningen inleddes. Abborrens tillväxt kunde till exempel öka eller minska,
beroende på om det fanns konkurrerande mört med
ökande täthet.
Övervakning av fisksamhällen via standardiserade
provfisken blev en självklar del när IKEU-programmet startade 1989. Provfisken utfördes varje år i de
sjöar som ingick i IKEU-programmet 1989–1998, och
i de flesta av programmets intensivstuderade sjöar
under 1999–2007. Inventering med glesare frekvens
utfördes även i tre sjöar som hittills har saknat fisk.
Provfisken utförs dock inte i delprogrammen med
extensiv- och överdoseringssjöar, som kom med efter
utredningen 2004 (Persson & Wilander 2004). Mer

218   2 A : 5 – T R E N D E R I I K E U - S J Ö A R N A S F I S K F A U N A

information om hela progammet finns på IKEU:s
hemsida (http://info1.ma.slu.se/IKEU/), och resultat
av genomförda provfisken i IKEU:sjöarna sammanfattas på Fiskeriverkets hemsida (http://www.
fiskeriverket.se/vanstermeny/forskning/datainsamling/
provfiskeisjoar/ sjoprovfiskeresultatpubl.4.14904633
10f1930632e80005350.html).
Detta arbete utgör en del av en större utvärdering
av alla undersökta delar av ekosystemen i IKEU-programmets sjöar. Syftet var att sammanfatta tidigare
erfarenheter och att utvärdera graden av återhämtning hos fisksamhällen och populationer, både i
kalkade sjöar och i sura och neutrala referenser. Nya
analyser fokuserades på förändringar i fiskfaunan i
sjöar med kompletta tidsserier i form av årliga provfisken 1994–2007. Valet av tidsperiod motiverades
av att ett metodbyte 1994 sammanföll med att årliga
provfisken startades upp i fler referenssjöar. I samma
sjöar undersöktes trender i ett urval av variabler som
skulle representera surhets- och försurningsstatus, klimat, primärproduktion och fiskens födotillgång. För
att ytterligare illustrera och förklara heterogenitet hos
fisksamhällena inom de undersökta sjögrupperna, så
utfördes ett antal multivariata ordinationsanalyser.

Tidigare information om
fiskfaunan i IKEU-sjöar
Fiskfaunans utveckling före och under försurning och
kalkning beskrevs först i 14 kalkade IKEU-sjöar (Reizenstein 2002), och senare för ytterligare fyra sjöar
(på IKEU:s hemsida). För tio av sjöarna kunde dagens
artförekomst jämföras med 100 år gamla uppgifter.
I fyra av sjöarna hade artrikedomen minskat med
en till tre fiskarter, men det finns också exempel på
motsatsen. I några IKEU-sjöar försvann antingen benlöja, elritsa, mört eller sarv under försurningsfasen.
I de flesta sjöar finns en eller flera fiskutsättningar
rapporterade. Ibland handlar det om stödutsättning
eller återintroduktion av ursprungliga fiskarter, men
även om utsättning av arter som inte tidigare fanns i
sjön. Flest utsättningar har rapporterats av öring och
röding, följt av mört, sik, siklöja, gös, braxen och
gädda. En del utsättningar har inte lett till etablerade
populationer, och gös har inte lyckats etablera sig i
någon IKEU-sjö.
Den första integrerade utvärderingen av IKEU omfattade resultat från 1989–1991 (Appelberg & Aldén
1992). Då ingick provfisken i 15 kalkade sjöar. Jämförelser kunde göras med fiskfaunan i sju referenssjöar. Sjöarna hade delats upp i sju grupper beroende på
fiskens artsammansättning. Grupperna bestod av 1–3
kalkade sjöar och 0–3 referenser. Observerade skillnader mellan grupper blev därför i praktiken snarare

skillnader mellan enstaka sjöar. I tre av de grupperna
fanns det inga referenssjöar, men sju kalkade sjöar
fördelade på nors-, öring- och rödingsjöar. Ett unikt
moment i det tidiga IKEU var att fiskens födoval
analyserades i juli/augusti 1989 och 1990. Resultaten
indikerade att abborren blev fiskätande tidigare, och
åt mer fisk i siklöje- och cyprinidsjöar än i mört-,
röding, öring och abborrsjöar, vilket förklarades av
skillnader i täthet av bytesfisk.
I det tidiga IKEU publicerades två årsrapporter
med olika upplägg (Appelberg & Svenson 1994,
Svenson & Appelberg 1995). Den första årsrapporten
gav en översikt av hur provfiskefångsterna varierade i de kalkade IKEU-sjöarna 1989–1993. I nästa
årsrapport gjordes i stället separata redovisningar
av utvecklingen i enskilda sjöar, vilket påminner om
redovisningen av senare års resultat på både IKEU:s
och Fiskeriverkets hemsidor.
Ett något bredare grepp togs i den sexårsrapport
som fokuserade på biologisk mångfald i kalkade sjöar
(Söderbäck 1997). Den generella slutsatsen blev att
kalkningen av försurade sjöar hade förändrat organismsamhällena, så att de var mer lika de i neutrala
referenser. Resultaten från fisk passade väl in i det
generella mönstret, genom att de kalkade sjöarna
ofta hade intermediära värden jämfört med neutrala
och sura referenser. Mönstret noterades både för
samhällsindikatorer som till exempel artdiversitet,
och för abborrens tillväxt. Det var dock svårt att
hitta signifikanta skillnader mellan grupper, eftersom
både biotiska och abiotiska faktorer varierade för
mycket inom varje grupp. Problemet med heterogena
sjögrupper kom igen i senare jämförelser av kalkade
sjöar med neutrala och sura referenser. Storleksfördelningar av växtplankton, djurplankton, bottenfauna och fisk var i genomsnitt mycket lika i kalkade
sjöar och neutrala referenser (Holmgren 2001a),
men det fanns bara två sura, och sinsemellan extremt
olika, sjöar att jämföra med. En liknande erfarenhet
gjordes i en studie av mellanårsvariation i rekrytering
av abborre och mört (Holmgren 2001 b). Mörtens
rekrytering var definitivt mer variabel i sura sjöar än i
en kombinerad grupp med kalkade och neutrala referenssjöar. Samma tendens fanns för abborre, men där
försvårades jämförelsen av att en nordlig referenssjö
hade extremt hög variation i årsklasstyrka.
Under årens lopp har data om fisk i IKEU-sjöar
ofta använts som exempel i mer övergripande rapportering. Stor vikt har lagts på hur biologiska
interaktioner som konkurrens och predation har förändrats och påverkat fisksamhällenas utveckling efter
kalkning (t.ex. Appelberg m.fl. 1992, Appelberg m.fl.
1995a, Appelberg 1998). I generella termer beror utvecklingen mycket på om det fanns kvar restbestånd

av någon försurningskänslig fiskart innan kalkning,
som i så fall kan få chans att dominera över mer
toleranta arter. Mer konkreta exempel finns i några
integrerade fallstudier av de kalkade sjöarna Gyslättasjön, Stora Härsjön och Västra Skälsjön (Appelberg
1995b,c, Nyberg 1995).

Material och metoder
för nya analyser
Urval av sjöar och tidsperioder
Fiskövervakningen sker genom standardiserade provfisken med översiktsnät (Kinnerbäck 2001). Strategin
för nätläggning är oförändrad sedan 1989, men 1994
infördes de Nordiska nät, som senare blev norm i
den europeiska standardmetoden (CEN 2005). Av
de vanligaste fiskarterna togs stickprover för åldersbestämning (se detaljer i Reizenstein 2006, Wilander
m.fl. 2008). De längsta obrutna provfiskeserierna
finns i elva kalkade sjöar som har varit med sedan
programmets start. Sedan 1994 finns årliga provfisken från ytterligare en kalkad sjö, liksom i tretton
okalkade IKEU-referenser plus sjöar i miljöövervakningens sötvattensprogram. Totalt finns alltså 25
sjöar med årliga provfisken från 1994–2007 (Bilaga
1). Data från dessa sjöar och år valdes ut för analys
av fiskfaunans förändringar. Året för första kalkning
varierade från 1972 i Nedre Särnmanssjön till 1987
i Långsjön (Bergquist 2008). Kalkningen avslutades i
Långsjön 2006, men det hade sannolikt inte hunnit påverka fiskfaunans sammansättning fram till
2007. De okalkade sjöarna grupperades i neutrala
respektive sura. Kriterierna för de sura sjöarna var att
årsmedelvärdet av pH var mindre än 6 och att lägsta
pH var mindre än 5,4. Övre Särnmanssjön kalkades
av misstag under 2001 och 2002, men sjön hade ändå
sura förhållanden både fram till 2001 och efter 2003.

Fiskfaunan i de utvalda sjöarna
Totalt påträffades 21 fiskarter i de 25 sjöarna, men
endast 13 av fiskarterna förekom i mer än två sjöar
(Bilaga 2). I varje sjö observerades mellan en och åtta
fiskarter, i genomsnitt cirka fem arter i kalkade sjöar
och neutrala referenser och knappt tre i sura sjöar.
Mellan noll och sju arter fångades varje år, med medelvärden på 3,2, 3,9 och 1,3 i respektive sjögrupp.
Kvantitativa fiskdata i denna rapport baserades
helt på fångster på bottensatta nät, fördelade i alla
sjöns djupzoner. För sjöar med detaljerade djupkartor, gjordes korrigering av fångstdata utifrån sjöns
morfometri (Dahlberg 2006). För varje års provfiske
beräknades ett antal indikatorer på fiskfaunans tillstånd (Tabell 1).
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Tabell 1. Använda fiskindikatorer på samhälls- eller populationsnivå, för varje fiskart eller för ett urval av fiskarter.

Fisksamhället beskrevs med indexet EQR8 och
de åtta indikatorer som ingår i bedömningsgrunder
för ekologisk status (Holmgren m.fl. 2007). Bland
samhällsindikatorerna ingår därmed tre mått på artrikedom, nämligen antal inhemska fiskarter och två
diversitetsindex som påverkas av fördelningen mellan
fiskarterna i antal respektive biomassa. Den totala
mängden fisk beskrivs med relativt antal och biomassa, och fiskens genomsnittliga storlek med medelvikten av samtliga individer. Utöver detta beskrivs
fisksamhällets funktion via andel större, potentiellt
fiskätande, abborrfiskar och kvoten i biomassa mellan abborre och karpfiskar. De två sistnämnda indikatorerna kunde bara beräknas för sjöar där abborre
respektive både abborre och karpfiskar förekom.
Samhällsindikatorerna beräknades både som observerade värden, som standardiserade avvikelser från
referensvärden (Z-värden) och som motsvarande Pvärden utifrån dubbelsidiga nollhypoteser (se Holmgren m.fl. 2007). Indexet EQR8 är medelvärdet av de
P-värden som kan beräknas för varje års provfiske.
Enskilda fiskarter beskrevs också med upp till
tio populationsindikatorer (Tabell 1). Varje fångad
fiskart beskrevs med tre indikatorer på relativ
individtäthet, biomassa och medelvikt. För några
fiskarter (abborre, mört, öring och röding) beräknades dessutom flera längd- och/eller åldersbaserade
indikatorer, med syfte att beskriva olika aspekter av
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rekrytering, livslängd och tillväxt. I dessa fall korrigerades längdfördelningarna för en del av de nordiska
nätens selektivitet (Kinnerbäck 2001). Åldersfördelning i stickprover räknades om till åldersfördelning i selektivitetskorrigerad fångst. Fiskens tillväxt
beskrevs med medellängd vid välrepresenterad ålder
(2+ för abborre och röding, 3+ för mört och öring).
Mer information om de använda populationsindikatorerna finns till exempel i Holmgren (2003, 2007)
och Holmgren & Fölster (2006).

Fiskens miljö i de utvalda sjöarna
Vattnets surhets- och kalkningsstatus kan bara delvis
förklara hur mycket fisk av olika arter som lever
tillsammans i en given sjö. Några miljöfaktorer är
obligatoriska kringdata för alla sjöar i Nationellt register över sjöprovfisken (NORS), där de behövs för
att uppskatta sjöspecifika referensvärden av fiskindikatorer inför bedömning av ekologisk status (Holmgren m.fl. 2007). Det handlar om höjd över havet,
sjöarea, maxdjup, årsmedelvärde i lufttemperatur och
placering i förhållande till högsta kustlinjen (HK). I
alla tre grupper av utvalda sjöar finns en stor variation i dessa variabler, vilket innebär en stor variation
i förväntad artrikedom och abundans av fisk. De fyra
sura sjöarna utmärker sig genom att i genomsnitt ha
mindre area än de kalkade och de neutrala referenssjöarna (Bilaga 1). De har också de högsta medel-

värdena av både oorganiskt aluminium, vattenfärg,
totalt organiskt kol och totalfosfor.
Data från löpande provtagning av vattenkemi och
övrig biologi användes för två olika syften. Provtagning och analyser beskrevs av Wilander m.fl. (2008),
och mätvärden hämtades från IKEU:s CD. Det ena
syftet var att upptäcka generella förändringar i
fiskens miljö under perioden med årliga provfisken
i respektive sjö. Surhets- och försurningsstatus fick
representeras av årsmedelvärden av ytvattnets pH och
sulfatkoncentration. Ytvattentemperatur (medelvärde
av månadsmätningar i maj–september) fick tillsammans med vattnets färgtal representera klimatfaktorer. Primärproduktion fick representeras av årsmedelvärde i klorofyll a och medelvärde av växtplanktons
biovolym under juni–september. Fiskens födotillgång
fick slutligen representeras av biovolym av planktonkräftdjur i epilimnion respektive hypolimninon
(medelvärden juni–september) och total biomassa
av bottenfauna i sublitoral respektive profundal
(höstvärden).
Det andra syftet var att belysa vilka miljöfaktorer som bäst förklarar variationen i fisksamhällets
artsammansättning mellan de utvalda sjöarna. För
detta ändamål användes femårsmedelvärden från
2000–2004, vilket är den enda period som har jämförbar planktonprovtagning i epilimnion i alla sjöar
med årliga provfisken. Förutom ovannämnda variabler inkluderades de flesta av de variabler som mäts
regelbundet med enhetliga metoder i både IKEU:s
sjöar och i den nationella miljöövervakningens
trendsjöar (Bilaga 3). Först togs årsmedelvärden från
ytvattenprover, och sedan medelvärden av värden
från 2000–2004.

Analys av trender i sjöar och sjögrupper
Samtliga fiskindikatorer i Tabell 1 analyserades
med avseende på trender i enskilda sjöar. Trenderna
testades via bivariata korrelationer med kalenderår
(1994–2007), med hjälp av den icke-parametriska
testvariabeln Kendall’s tau-b. Samma metod användes för test av trender i ett urval av miljövariabler
(se föregående avsnitt och Bilaga 3). Trender med
P-värden < 0,05 betraktades genomgående som signifikanta. Sedan testades skillnader i relativa frekvenser
av signifikanta trender mellan sjögrupper (kalkade
sjöar, neutrala respektive sura referenser) för olika
grupperingar av fisk- och miljöindikatorer. För detta
ändamål användes Chi-2-tester, på antingen 3 x 2 eller 3 x 3-kontingenstabeller. Raderna var sjögrupper
och kolumnerna var frekvens av signifikanta respektive icke-signifikanta trender, alternativt positiva, negativa eller icke-signifikanta trender. Samtliga tester
kördes i SPSS 15.0 för Windows.

Analys av miljöns betydelse
för fiskartsammansättningen
Multivariata ordinationsanalyser användes för att
identifiera de miljöfaktorer som bäst förklarar observerad variation i fiskartsammansättning mellan sjöar.
Ordinationer gjordes med progamvaran CANOCO
4.5 (ter Braak & Smilauer 2002). Som responsdataset användes femårsmedelvärden (2000–2004) av
enskilda fiskarters biomassa (wpue enligt Tabell 1).
Responsvariablerna transformerades med log10(x + 1)
för att reducera inflytandet av extrema mätvärden.
Log10-transformation användes också för många av
de potentiellt betydelsefulla miljöfaktorerna (Bilaga
3). För alkalinitet/aciditet adderades en liten konstant, log10(x + 0,005), för att kunna hantera både
nollor och negativa värden.
Först kördes DCA (Detrended Correspondence
Analysis) som underlag till bedömning av om responser i miljögradienter huvudsakligen var monotona
eller unimodala (Jongman et al. 1995). Gradientlängder på mer än 4 standardavvikelser indikerar unimodala responser, vilket innebär att CCA (Canonical
Correspondence Analysis) är lämpligast för direkt
gradientanalys. Den linjära motsvarigheten RDA
(Redundancy Analysis) bör övervägas vid gradientlängder kortare än 2 standardavvikelser.
Tre direkta gradientanalyser kördes för att illustrera effekter av ovanliga fiskarter och av sjöar med
avvikande fiskfauna. Först inkluderades alla fiskarter
som observerades under 2000–2004, men inflytandet
av ovanliga arter viktades ner. Sedan exkluderades
arter som förekom i mindre än 10 % av de 25 sjöarna. Slutligen exkluderades även de sjöar som hade
mest avvikande artsammansättning.
I varje gradientanalys inkluderades miljövariabler
via stegvis selektion av dem som signifikant förbättrade ordinationen. För detta användes Monte Carlo
tester med 499 permutationer, och P < 0,05 som
kriterium för att inkludera miljövariabler. CCAaxlar skalades med så kallad ”biplot scaling”, med
fokus på distanser mellan arter. Vid RDA användes
centrering av arter, skalor med fokus på korrelationer
mellan arter, och arternas axelvärden standardiserades genom division med standardavvikelsen.

Resultat av nya analyser
Trender i samhällsindikatorer
Totalt testades 190 tidsserier av otransformerade
samhällsindikatorer (Tabell 2, Bilaga 4). Av dessa
visade 44 (23 %) signifikanta förändringar under
1994–2007. Ingen av indikatorerna visade någon generell tendens, genom att antingen öka eller minska i
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alla sjöar med signifikant trend. Andelen signifikanta
trender var något lägre för de diversitetsrelaterade
indikatorerna och för relativ individtäthet, jämfört
med de resterande indikatorerna. Negativa trender
var något vanligare i kalkade sjöar än i neutrala och
sura referenser, men skillnaden i fördelning mellan
grupper var inte signifikant (3 x 3-tabell: Chi-2 =
6,61, df = 4, P = 0,158). I de kalkade sjöarna var 21
% av trenderna antingen minskande eller ökande,
jämfört med 25 % i neutrala och sura referenser,
men detta var definitivt ingen signifikant skillnad
mellan grupper (3 x 2-tabell: Chi-2 = 0,317, df = 2,
P = 0,934). Tester med indikatorer uttryckta som
standardiserade avvikelser från referensvärden gav
exakt samma resultat. Det beror på att transformeringen inte ändrade på rangordningen av mätvärden
från olika år i samma sjö. Däremot fick riktningen
på signifikanta trender en helt annan betydelse när
indikatorerna uttrycktes som P-värden, liksom för

det sammanvägda indexet EQR8. Då betyder positiva
trender att mätvärdena närmar sig referensvärden,
medan negativa trender innebär ökande avvikelser
oavsett riktning. 215 tidsserier testades för EQR8 och
samhällsindikatorernas P-värden (Bilaga 4), varav
bara 39 (18 %) uppvisade signifikanta trender. Inom
kalkade sjöar och neutrala sjöar förekom både positiva och negativa trender, medan samtliga signifikanta trender i de sura sjöarna var positiva. Skillnaden i
fördelning mellan sjögrupper var dock inte signifikant
(3 x 3-tabell: Chi-2 = 4,832, df = 4, P = 0,305), vilket
kan bero på för få testade tidsserier i sura sjöar.

Trender i populationsindikatorer
För fiskpopulationernas totala individtäthet, biomassa och medelvikt testades 339 tidsserier (Tabell
2, Bilaga 5), varav 71 (21 %) visade signifikanta
trender. Populationer i de kalkade sjöarna hade en
klar övervikt av negativa trender. Neutrala och sura

Tabell 2. Sammanställning av trender i samhälls- och populationsindikatorer, utifrån 14 års provfisken i 25 sjöar sor-

terade som i Bilaga 1. För samhällsindikatorerna ingår endast tester på tidsserier av otransformerade värden. För varje
sjö och indikatorgrupp visas antal testade tidserier, antal positiva, icke-signifikanta respektive negativa trender, samt det
totala antalet signifikanta trender. Dessutom visas andelen signifikanta trender. Värden markeras med gult när andelen
är högre än 35 % och med turkost när andelen är mindre än 10 %.
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referenser hade istället fler positiva än negativa trender, och skillnaden mellan sjögrupper var signifikant
(3 x 3-tabell: Chi-2 = 10,8, df = 4, P = 0,029). Abborre och mört var de fiskarter som fångades varje år
i flest antal sjöar. Bland deras populationer fanns en
blandning av positiva och negativa trender. Gädda
fanns i nästan alla sjöar med abborre. Fyra signifikant positiva trender noterades, trots att gäddpopulationer inte fångas effektivt vid sommarprovfisken
med Nordiska nät. De flesta signifikanta trenderna
för röding och sarv var också positiva. Den fjärde
vanligaste fiskarten gers hade istället en övervikt
av negativa trender. Samma tendens noterades för
de flesta övriga arter, där det fanns betydligt färre
populationer och därmed färre tidsserier att testa.
Mest anmärkningsvärt var att tre av fyra populationer av sik hade en minskande individtäthet under
1994–2007. Minskande populationer av braxen,
elritsa, lake, siklöja och benlöja noterades bara i
kalkade sjöar. Sutare minskade i den enda sjö där
den fångades nästan varje år, vilket var i den neutrala
Stora Skärsjön.
För populationer av abborre, mört, öring och
röding testades förekomst av trender i ytterligare 315
tidsserier av längd- och/eller åldersbaserade indikatorer (Tabell 2, Bilaga 6). Bland dessa noterades
62 (20 %) signifikanta trender. Ökande trender var
något vanligare än minskande (38 jämfört med 24).
Det var dock ingen skillnad i trendernas fördelning
mellan kalkade sjöar, neutrala och sura referenser (3
x 3-tabell Chi-2 = 2,42, df = 4, P = 0,660). Fördelningen av signifikanta respektive icke-signifikanta
trender skilde sig inte heller mellan sjögrupperna (3 x
2-tabell: Chi-2 = 1,77, df = 2, P = 0,413). De vanligaste trenderna i abborrpopulationer var ökningar i
antingen maxålder eller andelen ung fisk (% 1-3+),
vilket noterades i vardera fyra sjöar. Ökad maxålder förekom inom alla tre sjögrupper medan ökning
av andel ung abborre bara noterades i tre kalkade
sjöar och i den sura Brunnsjön. De mest generella
trenderna i mörtpoulationer var minskad täthet av
större fisk i sex sjöar, ökad maxålder i fem sjöar och
ökad längdtillväxt i fyra sjöar. Med bara två egentliga öringpopulationer, båda i kalkade sjöar, blir det
än mer vanskligt att uttala sig om generella trender.
De två populationerna hade dock anmärkningsvärt
likartad utveckling. Minskande individtäthet och biomassa noterades parallellt med ökande maxålder och
minskningar i både täthet av stor öring och andel ung
fisk. De fem rödingpopulationerna fanns fördelade på
alla tre sjögrupper. I vardera minst två fall noterades
ökande biomassa, medelvikt, täthet av stor fisk och
medianålder, samt minskning av andelen ung fisk.

Notiser om fisk i enskilda sjöar
Antalet testade tidsserier per sjö varierade från 16 till
46, beroende på hur många och vilka fiskarter som
fångades vid åtminstone något av 14 provfisketillfällen (Tabell 2). Fem av de 25 sjöarna utmärkte sig
genom att mer än 35 % av trenderna var signifikanta.
Sju av sjöarna hade bara 0-10 % signifikanta trender.
Båda av dessa extrema kategorier representerades av
såväl kalkade sjöar som neutrala och sura referenser.
Bland de kalkade sjöarna noterades flest förändringar
i Gyslättasjön och Tryssjön. I Gyslättasjön kunde förändringarna spåras till nästan obefintlig rekrytering
av mört och braxen. Dessa två arter återintroducerades några år efter kalkning, men innan den här aktuella tidsperioden. I Tryssjön dök abborre oväntat upp
i 1994 års provfiske. Abborrpopulationen etablerades
gradvis, vilket uppenbarligen gav negativ inverkan på
de ursprungliga populationerna av öring och elritsa.
De två allra nordligaste sjöarna, Jutsajaure och
Abiskojaure, var de neutrala referenser där fiskfaunan uppvisade tydligast förändringar. Jutsajaures
fisksamhälle blev alltmer abborrdominerat, även om
rekryteringen varierade mycket mellan år. Både mörtoch sikpopulationerna fick sviktande rekrytering,
med minskande individtätheter och ökande medelvikt. I Abiskojaure var röding den enda fiskarten.
Populationen hade en ökande biomassa, med ökande
medelvikt och maxålder, liksom ökande täthet av
stor fisk. I den sura Övre Särnmanssjön skedde den
mest påtagliga förändringen av fiskfaunan, genom att
rödingen kom tillbaka till den tidigare fisklösa sjön.
Återetableringen inleddes under 1997–2001, och tog
ytterligare fart efter de oplanerade kalkningarna 2001
och 2002.

Trender i fiskens miljö
Tyvärr saknades kompletta tidsserier under
1994–2007 för många av indikatorerna på surhet/
försurning, klimat, primärproduktion och fiskens
födotillgång (Bilaga 7). Trots detta gav trendanalyserna betydligt mer generella resultat, jämfört med
motsvarande analyser för fiskfaunan. Totalt testades
240 tidsserier, varav 73 (30 %) visade signifikanta
förändringar. Fördelningen av signifikanta och ickesignifikanta trender uppvisade dock ingen skillnad
mellan kalkade sjöar, neutrala och sura referenser
(3 x 2-tabell: Chi-2 = 3,09, df = 2, P = 0,213, 3 x
3-tabell: Chi-2 = 5,46, df = 4, P = 0,244). Det mest
generella mönstret var att sulfathalten minskade i
22 av 25 sjöar. Alla signifikanta trender i pH var
positiva. Detsamma gäller alla signifikanta trender i
de två klimatrelaterade indikatorerna (vattentemperatur och färgtal). Signifikanta trender i indikatorerna
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på primärproduktion (klorofyll a och biovolym av
växtplankton) var istället negativa. Samma tendens
fanns för tre av indikatorerna på fiskens födotillgång
(planktonkräftdjur i båda habitat och profundal bottenfauna). Sublitoralfaunans biomassa avvek genom
att uppvisa en blandning av positiva och negativa
trender. Minskningar i primärproduktion och/eller
fiskens födotillgång noterades i mer än hälften av de
kalkade sjöarna och de neutrala referenserna, men
inte i någon av de sura sjöarna.

Ordinationsanalyser

den andra axeln divergerade miljöfaktorerna något
mer, genom positiv korrelation med planktonkräftdjur och negativ korrelation med ytvattentemperatur
och sulfat. De flesta fiskarter hade sina centroider
tätt gyttrade i mitten av ordinationen. Röding, elritsa
och stensimpa stack ändå ut med positiva värden på
CCA-axel 1, medan harr och sik hade de mest extrema värdena på CCA-axel 2. De flesta sjöarna blev
också gyttrade i ordinationens centrum. Utstickarna
var de mest nordliga och/eller högst belägna sjöarna,
där det fanns sik eller där öring och/eller röding var
karaktärsarter.
Uteslutning av ovanliga fiskarter (benlöja, bäck-

Under 2000–2004 fångades bara 18 av de 21 fiskarter som totalt noterades i de 25 utvalda sjöarna. De
ovanliga arterna id, ål och småspigg föll därmed
bort redan i den första DCA-körningen. Den första
DCA-axeln hade en gradientlängd på 4,34 standardavvikelser, vilket innebar att CCA valdes för direkt
gradientanalys. De första två CCA-axlarna förklarade
39% av variationen i fiskarternas biomassa och 87%
av relationen mellan artdata och miljöfaktorerna. Av
36 potentiella miljöfaktorer (Bilaga 3), var det fyra
som gav signifikanta bidrag till ordinationen (Figur
1). Den första axeln var negativt korrelerad till både
ytvattentemperatur i maj–september, biomassa av
planktonkräftdjur, magnesium- och sulfathalt. Längs

röding, harr, stensimpa och sutare) gav marginella
skillnader i både gradientlängd hos första DCA-axeln (4,24 standardavvikelser) och i ordination med
CCA (Figur 2). Samma miljövariabler som tidigare
bidrog signifikant till ordinationen, och dessutom
tillkom manganhalten. Två CCA-axlar förklarade
43% av variationen i fiskarternas biomassa och
82% av relationen mellan arter och miljöfaktorer.
Liksom tidigare hade röding och elritsa positiva
värden på CCA-axel 1 och sik hade positivt värde
på axel 2. Samma sjöar som tidigare stack ut från
det övriga gyttret i ordinationens centrum.

Figur 1. Triplot av de första två axlarna i CCA med 18

Figur 2. Triplot av de första två axlarna i CCA med 13

fiskarter i 25 sjöar, och fyra signifikanta miljöfaktorer.
Fiskarterna markeras med gula trianglar, och sjöarna
markeras med röda cirklar. Sjöarna är numrerade från
söder till norr (se Sjönr i Bilaga 1). Miljöfaktorerna markeras med blå pilar och de är kodade som i Bilaga 3.

fiskarter som fanns i minst tre av 25 sjöar, och fem signifikanta miljöfaktorer. Fiskarterna markeras med gula
trianglar, och sjöarna markeras med röda cirklar. Sjöarna
är numrerade från söder till norr (se Sjönr i Bilaga 1).
Miljöfaktorerna markeras med blå pilar och de är kodade
som i Bilaga 3.
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Figur 3. Triplot av de första två axlarna i CCA med

Figur 4. Triplot av de första två axlarna i RDA med

reducerat dataset på 10 fiskarter, 19 sjöar, och fem
signifikanta miljöfaktorer. Fiskarterna markeras med
gula trianglar, och sjöarna markeras med cirklar av olika
färg (kalkade = blått, neutrala = grönt och sura = rött).
Sjöarna är numrerade från söder till norr (se Sjönr i
Bilaga 1). Miljöfaktorerna markeras med blå pilar och de
är kodade som i Bilaga 3.

reducerat dataset på 10 fiskarter, 19 sjöar, och fem
signifikanta miljöfaktorer. Fiskarterna markeras med
streckade pilar, och sjöarna markeras med cirklar av
olika färg (kalkade = blått, neutrala = grönt och sura =
rött). Sjöarna är numrerade från söder till norr (se Sjönr i
Bilaga 1). Miljöfaktorerna markeras med blå pilar och de
är kodade som i Bilaga 3.

I det sista steget uteslöts röding, öring och elritsa,
liksom sex sjöar där dessa arter utgjorde en betydande del av biomassan (Abiskojaure, Övre och Nedre
Särnmanssjön, Bösjön, Tryssjön och Västra Skälsjön).
Då hade första DCA-axeln en gradientlängd på bara
1,79 standardavvikelser. I illustrativt syfte kördes
både CCA och RDA på det kraftigt reducerade datasetet. I båda fall var ytvattentemperatur, totalkväveoch kiselhalt de första och mest signifikant bidragande miljöfaktorerna. I CCA’n tillkom även maxdjup
och sjöarea. De två första CCA-axlarna förklarade
43% av fiskarternas variation och 75% av relationen
mellan arter och miljöfaktorer. Axel 1 blev en gradient från hög ytvattentemperatur och hög kvävehalt
till stor sjöarea, medan axel 2 huvudsakligen blev en
gradient i maxdjup (Figur 3). Kvarvarande fiskarter
och sjöar blev mer utspridda längs ordinationsaxlarna, främst beroende på den ändrade skalningen när
extrema värden togs bort. Det blev också påtagligt
att sjöar från alla tre grupper (kalkade sjöar, neutrala
och sura referenser) var utspridda längs båda gradienter. Tre av siksjöarna hade höga positiva värden på
axel 1. Brunnsjön och Gyltigesjön stack ut med låga
värden på båda axlar, kopplat till relativt höga halter
av totalkväve och kisel, samt förekomst av både

braxen och sarv. Den djupa Allgjuttern hade högst
värde längs axel 2. Här utmärkte sig även de kalkade
sjöarna Stora Härsjön, Stensjön och Lien, det vill
säga relativt djupa sjöar med pelagiska fiskarter som
siklöja eller nors.
RDA gav ett likartat mönster, även om effekterna
av maxdjup och sjöarea inte blev signifikanta (Figur
4). Artvärdena får en annan betydelse i RDA jämfört med i CCA. Därför blev det mer uppenbart att
biomassa av sik var negativt korrelerad med ytvattentemperatur, och att biomassa av braxen var positivt
korrelerad med totalkväve- och kiselhalt.

Diskussion
Reflektioner kring nya resultat
Årets utvärdering av resultat från IKEU-progammets
sjöar är den mest omfattande som har gjorts sedan
utvärderingen efter de första sex åren (Söderbäck
1997). Då gjordes inget systematiskt försök att upptäcka trender i fiskindikatorer. Däremot undersöktes
mellanårsvariation i de kalkade sjöarna. En av slutsatserna blev att det kunde ta mellan två och över 50
år att fastställa linjära trender, beroende på vilken sjö
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och indikator som var aktuell. I rapporten kommenterades inte det metodbyte, eller snarare de nya översiktsnät, som gradvis introducerades 1991–1993. Metodbytet gav definitivt en extra variationskomponent
i jämförelsen mellan år. Trender i fisksamhällen och
populationer testades senare under perioden 1994–
2002 (Holmgren 2003). Då låg fokus på att upptäcka
eventuella effekter av för högt fisketryck, snarare än
att jämföra förändringar mellan grupper av kalkade
sjöar och neutrala och sura referenser. Redan under
den första nioårsperioden var 21% av testade trender
signifikanta, vilket är i samma nivå som de 22%
signifikanta trender som nu noterades i 14-åriga
tidsserier. I vissa fall fortsatte de tidigare trenderna
i samma riktning, till exempel fortsatt minskning av
total individtäthet och ökad medianålder hos mört
i Gyslättasjön. I den kalkade Stensjön vände istället
trenden av ökande abundans och biomassa, till att bli
icke signifikanta trender i den längre tidsserien.
En viktig del av IKEU:s arbetssätt är den integrerade provtagningen av olika delar av sjöns ekosystem.
I denna studie användes bara ett litet urval av de
data som samlas in utöver fisk. Det blev högre andel
signifikanta trender i några indikatorer på surhetsoch försurningsstatus, klimat, primärproduktion
och fiskens födotillgång, jämfört med fiskindikatorerna för samma urval av sjöar och år. Trenderna
blev också mer generella och lika i alla sjögrupper,
vilket kanske beror på urvalet av miljövariabler. De
minskande sulfathalterna har ju tidigare beskrivits
för både kalkade IKEU-sjöar (Persson & Wilander
2004, Wilander & Sundbom 2008) och mer generellt
(Warfvinge & Bertills 1999). Ökande ytvattentemperaturer 1994–2007 var också väntade, eftersom
ytvattentemperaturen i våra sjöar är starkt korrelerad
till lufttemperaturen (Holmgren 2002), som i sin tur
ökade under den aktuella tidsperioden (Bernes 2003).
De generella minskningarna i klorofyll och biomassa
av växtplankton, planktonkräftdjur och bottenfauna
var mindre väntade. Parallella analyser inom årets
IKEU-utvärdering gav dock delvis liknande resultat
(Sundbom 2008a, 2008b, Persson 2008a), även om
urval av sjöar och tidsperioder inte var identiska.
Minskningen i biomassa av primärproducenter och
potentiella bytesdjur motsvarades inte av någon lika
entydig trend i fiskbiomassa. Skillnaden kan delvis
bero på att de undersökta trenderna i fiskfaunan bara
omfattade fångster med bottensatta nät. Fångsten
var vanligtvis högst i de grundaste områdena (se t.ex.
Dahlberg 2006). Det innebär att de flesta fiskarna
fångades när de sökte föda i litoralen. Därför är
det en påtaglig brist att IKEU-programmet saknar
mätning av biomassa för litoral bottenfauna. De
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pelagiska fångsterna av fisk är svårare att jämföra
mellan olika sjöar, genom att provtagningen bara
görs på en plats i sjön. Den biologiska provtagningen
inom IKEU är inte heller synkroniserad i tid och rum,
eftersom organismgrupperna provtas med olika frekvens och i olika habitat. Detta bidrar till att maskera
direkta effekter av biologiska interaktioner. Med data
från flera år kan det ändå bli möjligt att upptäcka
bestående skillnader mellan sjöar i organismsamhällenas struktur (se t.ex. Bowman et al. 2008). Biomassa
av pelagisk fisk i IKEU-sjöarna har använts som indikator på djurplanktons predatorer (Persson 2008a,
2008b), men analysen gav ingen uppenbar indikation
på att djurplankton reglerades av fiskpredation.
För trendanalyserna användes 16 till 46 fiskindikatorer per sjö, beroende på hur många och vilka
fiskarter som fanns i varje sjö. Flera av de använda
fiskindikatorerna indikerar ungefär samma sak, men
inte nödvändigtvis i alla sjöar eller populationer.
Bland samhällsindikatorerna fanns till exempel tre diversitetsrelaterade indikatorer, trots att utrensning av
överflödiga indikatorer var ett led i utvecklingen av
bedömningsgrunderna (Holmgren m.fl. 2007). Under
återhämtning efter försurning kan antalet inhemska
arter bara öka om minst en ny art etableras. De två
varianterna av Simpson’s diversitetsindex, kan svara
betydligt snabbare om rekrytering och tillväxt av
konkurrenskraftiga men surhetskänsliga arter ökar.
Bland våra 25 sjöar fanns tio sjöar med signifikanta
trender i vardera en eller två av tre diversitetsrelaterade indikatorer, men det var inte alla trender som konsekvent närmade eller fjärmade sig referensvärden.
Svårigheten att hitta generella förändringar i
fiskindikatorer kunde också spåras till stora skillnader i fiskartsammansättning mellan sjöar, inom både
kalkade och okalkade sjöar. Ingen fiskart fanns i alla
sjöar, och de flesta fiskarterna fanns i mindre än hälften av sjöarna. Multivariata gradientanalyser visade
att nordligt och/eller högt belägna sjöar hade fisksamhällen som avvek extremt mycket från de resterande
sjöarna. Ytvattentemperaturen i maj–september
var den enskilda miljöfaktor som bäst förklarade
variationen i fisksamhällenas artsammansättning.
Betydelsen av andra miljöfaktorer varierade beroende
på om extremt belägna sjöar togs med i analysen.
Kopplingen mellan näringsämnen och förekomst av
braxen och sarv framträdde först när sjöar med öring
och röding uteslöts. Detsamma gäller maxdjupets
betydelse för pelagiska arter som siklöja.
I denna utvärdering gjordes inga systematiska jämförelser av tillstånd i fiskindikatorer mellan sjögrupper. Redan i sexårsutvärderingen av IKEU noterades
dock att diversitetsindikatorer hade lägre värden

i sura sjöar än i både kalkade sjöar och neutrala
referensjöar (Söderbäck 1997). Relationen mellan sjögrupper var i stort sett oberoende av om diversiteten
representerades av fisk, växtplankton, djurplankton
eller litoral bottenfauna. Däremot var diversiteten
i de kalkade sjöarna ibland något lägre eller högre
jämfört med neutrala referenser. Diversitetsrelaterade
fiskindikatorer var lägre än referensvärden i ett större
urval av mer än 30 sura sjöar, liksom i drygt 200 kalkade sjöar (Holmgren m.fl. 2007). I samma material
var även fisksamhällets abundans och biomassa lägre
än referensvärden i sura sjöar, men inte signifikant
lägre i kalkade sjöar. Samma tendenser till skillnader
fanns i det lilla urvalet av sjöar med årliga provfisken (Bilaga 8). För populationsindikatorerna finns
för närvarande inga sjöspecifika referensvärden att
jämföra med. En tidigare utvärdering visade att flera
populationsindikatorer för abborre och mört varierade signifikant mellan neutrala och sura sjöar i södra
Sverige, men att även neutrala sjöar i norr ofta avvek
på samma sätt som i sura sjöar (Holmgren 2007).
Tre av de kalkade sjöarna har tidigare använts
som fallstudier av utveckling för både fiskfaunan
och övriga delar av ekosystemen (Appelberg 1995b,
c, Nyberg 1995), och de nya trendanalyserna började ett eller flera år efter fallstudiernas slut. Stora
Härsjön gav exempel på interaktioner mellan olika
trofiska nivåer, och på att dominansförhållanden
mellan abborre, mört och siklöja gradvis förändrades
under många år efter kalkning (Appelberg 1995b).
Ingen av dessa fiskarter hade dock någon signifikant
trend i individtäthet eller biomassa under 1994–2007.
Däremot minskade andelen större individer av både
abborre och mört. Gyslättasjön var ett exempel på
återintoduktion av mört och braxen (Appelberg
1995c). Båda arter ökade i fångsterna efter utsättning, och mörten hade uppenbart en mycket god
rekrytering av årsklass 1991. Prognosen var att
populationerna skulle stabiliseras, men 15 år senare
för både mört och braxen en tynande tillvaro. Västra
Skälsjön är en sjö där röding introducerades i slutet
av 1800-talet. Rekryteringen av röding upphörde
på 1960-talet, och även den urspungliga abborren fick tydliga rekryteringsproblem på 1970-talet.
Röding återintroducerades 1976, året efter den första
kalkningen. Årliga provfisken visade på en gradvis
etablering av rödingbeståndet, parallellt med att
förändringar observerades i makrofyter, djurplankton
och bottenfauna (Nyberg 1995). Under 1994–2007
noterades dock ingen signifikant trend i någon av 36
testade fiskindikatorer.

Jämförelser med IKEU:s utgångsläge
Innan IKEU-progammets start undersöktes fiskfaunan i drygt hundra kalkade sjöar. IKEU-programmet
innebar istället en övergång till mer intensiv provtagning av hela ekosystemen, men en kraftig begränsning av det antal sjöar som kunde övervakas med
förtätad frekvens. Dessförinnan analyserades fiskens
abundans och artsammansättning i relation till olika
abiotiska miljöfaktorer (Appelberg m.fl. 1989), och
resultaten visade att fisksamhällets struktur berodde
på en rad faktorer utöver försurningspåverkan. Tack
vare det stora antalet sjöar kunde generella förändringar upptäckas några år efter kalkning (Appelberg
och Degerman 1991, Degerman m.fl. 1992). Det
stora materialet visade också att observerade effekter av kalkning berodde på vilket fisksamhälle som
fanns i den kalkade sjön (Appelberg m.fl. 1992).
Årets utvärdering visade än en gång på fiskfaunans
komplexa beroende av flera miljöfaktorer, och att
artsammansättningen i våra neutrala referenssjöar
sannolikt inte liknar de ursprungliga fisksamhällena
i de kalkade IKEU-sjöarna på ett önskvärt sätt. Detta
faktum kan troligen påverka möjligheten att särskilja
kalkningseffekter även på plankton och bottenfauna,
eftersom fiskfaunan interagerar med dessa delar av
ekosystemet.
I denna studie var det anmärkningsvärt att kalkade
sjöar hade fler minskande trender i abundans och
individtäthet av ovanliga fiskarter, jämfört med okalkade referenser. Resultatet behöver dock inte vara någon direkt eller indirekt effekt av kalkningen. Två av
de berörda fiskarterna var öring och elritsa, och dessa
arter förekom inte i någon av de okalkade sjöarna.
Problemet kan alltså ligga i urvalet av sjöar snarare
än i oönskade ekologiska konsekvenser av kalkningen. Skevheten i fördelningen av sjöar med olika typer
av fisksamhällen noterades redan i den första IKEUutvärderingen (Appelberg & Aldén 1992). Grupper
av sjöar med olika fisksamhällen identifierades, men
alla kalkade sjöar kunde inte jämföras med liknande
grupper av okalkade referenser. Möjligheten till
jämförelser förbättrades 1994, när fler okalkade sjöar
började provfiskas inom nationell miljöövervakning.
Urvalet av provfiskade sjöar i miljöövervakningen
ger en bra geografisk spridning över landet (Holmgren 2006), men det syftar inte direkt till att matcha
de kalkade sjöarna i IKEU-programmet. Skevheten
i fisksamhällen mellan kalkade sjöar och okalkade
referenser förbättrades något vid utökningen av
IKEU-programmet 2005. Då tillkom nämligen den
sura öringsjön Örvattnet, samtidigt som den kalkade gruppen kompletterades av två sjöar med både
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abborre och mört (Blanksjön och Nässjön). Det är
omöjligt att i efterhand åtgärda bristen av långa och
parallella tidsserier i jämförbara sjöar, men nya sjöar
kan definitivt ge bättre jämförelser av dagens och
morgondagens tillstånd mellan sjögrupper.

Förslag till framtida analyser
I denna studie fanns inget fokus på jämförelser av fiskfaunans tillstånd mellan kalkade sjöar och neutrala eller sura referenser. För en sådan analys bör vi definitivt
öka antalet sjöar per grupp, genom att inkludera data
från sjöar med kortare tidsserier eller glesare än årliga
provfisken. Det visade sig vara värdefullt vid jämförelser mellan sura och neutrala sjöar i den nationella
miljöövervakningen (Holmgren 2007).
Just nu fanns det inte heller tid att utreda betydelsen av extrema år i tidsserier av fiskindikatorer.
Extrema år kan till exempel identifieras via ytvattentemperatur i maj–september, mätt vid månadsprovtagningar av vattenkemi eller på senare år med temperaturloggar (Holmgren 2002). Under 1994–2007
utmärkte sig 2002 som extremt varmt i hela landet
(Bilaga 9), och 2006 var nästan lika varmt åtminstone i södra delen av landet. Det kallaste året varierade
mer mellan sjöar, men 1996 var relativt kallt i de flesta sjöar. I miljöövervakningens sjöar fanns ett positivt
samband mellan temperaturen i maj–september och
årsklasstyrkan hos både abborre och mört (Holmgren
2007). Däremot har vi inte hunnit utvärdera effekten
av starka och svaga årsklasser på våra samhälls- och
populationsindikatorer. Förmodligen blir effekten
av ett extremt år inte helt synkroniserad i tiden för
alla rekryteringsrelaterade indikatorer, eller ens för
samma indikator i alla sjöar.
Den generella ökningen i vattentemperatur och
färgtal under 1994–2007, antyder att syretäringen
i hypolimnion kan ha ökat. Möjligen kan det vara
en bidragande faktor till de minskningar vi har sett i
abundans och biomassa av flera populationer av sik,
siklöja och lake. I en fördjupad analys av förändringar i hypolimnion bör vi definitivt inkludera provfiskedata från pelagiska nät.
Sist men inte minst har vi ett kvarstående behov
av att utvärdera representativiteten av fisksamhällen i de kalkade IKEU-sjöarna. De är definitivt inte
representiva för fisksamhällen i svenska sjöar (Rask
m.fl. 2000), och avviker därför med rätta från fisksamhällena i miljöövervakningens sjöar. Sjöar med
öring, röding, elritsa och siklöja kan eventuellt vara
lika överrepresenterade i andra kalkade sjöar. Det
är kanske till och med rimligt att röding- och öringsjöar var överrepresenterade i den tidiga kalkningsverksamhet som administrerades av Fiskeristyrelsen
1977–1982 (Dickson m.fl. 1975, Nyberg 1988).
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Frågan är om och hur fördelningen av sjöar med
olika fisksamhällen ändrades när allt fler sjöar kalkades under 1980-talet. I det nationella registret över
sjöprovfisken (NORS) finns mer än tusen kalkade
sjöar registrerade. Vi bör definitivt kolla vilka av dem
som är målsjöar i dagens kalkningsverksamhet, samt
jämföra fiskartsförekomst i provfisken med sjöarnas
biologiska kalkningsmotiv.
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Bilaga 1. Beskrivning av 25 sjöar med årliga provfisken 1994-2007. Sjöarna är sorterade från söder till norr,

inom grupper av kalkade (K), neutrala (N) och sura (S) referenssjöar. En av de sura sjöarna kalkades av misstag
2001 och 2002 (S/K). Lufttemperaturen avser årsmedelvärde under 1961–1990. Fysikaliska/kemiska mätningar
avser medelvärden av årsmedelvärden (alternativt min- eller maxvärden) i ytvattnet under 1994–2006.

Bilaga 2. Förekomst av fiskarter i 25 sjöar sorterade som i Bilaga 1. Fiskarterna är sorterade efter i hur många

sjöar de fångades någon gång under 14 års provfisken 1994–2007. Tabellvärden för varje sjö anger det antal år som
respektive fiskart fångades.
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Bilaga 3. Miljöfaktorer som testades i direkta gradientanalyser. För kemisk-fysikaliska och biologiska faktorer använ-

des 5 årsmedelvärden 2000–2004. Min-, median- och maxvärden avser variationen i 25 utvalda sjöar, med undantag
för sublitoral- och profundalfauna, som inte mättes i Övre Särnmanssjön. I sjöar där planktonkräftdjur provtogs i både
epi- och hypolimnion användes medelvärdet av båda habitat. Den sista kolumnen visar om och hur miljöfaktorerna
transformerades inför gradientanalyserna.

Variabelkod

Variabelbeskrivning

Min

Median

Max

XKOOR

SMHI:s X-koordinat

627443

656419

758208

lg10-transf.

YKOOR

SMHI:s Y-koordinat

125783

146052

167999

majsepVP

Ytvattentemperatur medelvärde maj-september (°C)

9,1

17,0

18,4

TEMP

Årsmedelvärde i lufttemperatur (°C)

-1

6

7

HK

Position över (1) eller under (0) högsta kustlinjen

0

1

1

lgHOH

Altitud (m)

35

224

952

X

lgSJOYTA
lgMAXZ
lgKfyll
lgFytoB
lgCruZpB
lgSFgm3
lgPFgm3
lgSiktd
pH
lgKond25
lgAlkAcid
lgCamekvl
lgMgmekvl
lgNamekvl
lgKmekvl
lgSO4mekvl
lgClmekvl
lgFluorid
lgTotN
lgTotP
lgSi
lgFärg
lgTOC
lgMn
lgFe
lgCu
lgZn
lgCd
lgPb
lgAli

Sjöarea (ha)
Maxdjup (m)
Klorofyll a (mg / m3)
Biovolym av växtplankton i epilimnion (mm3 / m3)
Biovolym av planktonkräftdjur i epi- och hypolimnion (mm3 / m3)
Biomassa av sublitoralfauna (g / m2)
Biomassa av profundalfauna (g / m2)
Siktdjup (m)
pH
Konduktivitet (mS / m)
Alkalinitet / aciditet (mekv / l)
Kalcium (mekv /l)
Magnesium (mekv /l)
Natrium (mekv /l)
Kalium (mekv /l)
Sulfat (mekv /l)
Klorid (mekv /l)
Fluorid (mg /l)
Totalkväve (μg / l)
Totalfosfor (μg / l)
Kisel (mg / l)
Färgtal (mg Pt / l)
Totalt organiskt kol (mg / l)
Mangan (μg / l)
Järn (μg / l)
Koppar (μg / l)
Zink (μg / l)
Kadmium (μg / l)
Bly (μg / l)
Oorganiskt aluminium (μg / l)

10
5
0,7
66
161
0,31
0,07
1,5
5,50
0,83
-0,004
0,038
0,005
0,007
0,004
0,022
0,007
0,02
228
4,1
0,3
9
1,4
3,9
15
0,23
1,11
0,008
0,06
1,7

40
17
2,6
294
678
1,72
1,39
3,0
6,61
3,83
0,093
0,172
0,065
0,096
0,011
0,092
0,078
0,072
376
7,4
1,4
69
7,8
24,5
259
0,56
4,90
0,021
0,29
4,2

489
42
11,2
3395
1605
11,4
17,7
9,5
7,26
8,55
0,286
2,79
0,153
0,308
0,037
0,225
0,321
0,349
599
15,3
3,9
216
18,3
79,6
1499
8,97
9,78
0,139
1,10
68,0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X + 0,005
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bilaga 4. Trender i samhällsindikatorer, utifrån 14 års provfisken i 25 sjöar sorterade som i Bilaga 1. Minus (turkost)

och plus (gult) står för signifikanta minskningar respektive ökningar (P < 0,05), och nollor står för icke signifikanta
trender. Antalet sjöar och indikatorer i varje kategori anges i kolumnerna längst till höger och i raderna längst ner
i varje halva av tabellen. Den övre halvan visar trender i observerade värden, och den nedre halvan visar trender i
indexet EQR8 och indikatorernas P-värden. I det senare fallet betyder positiva trender att indikatorerna närmar sig
referensvärden, medan negativa trender innebär ökande avvikelser oavsett riktning.
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Bilaga 5. Trender i de populationsindikatorer som beräknades för alla fiskarter, utifrån 14 års provfisken i 25 sjöar

sorterade som i Bilaga 1. Fiskarterna är sorterade som i Bilaga 2. Tabellen är upplagd på samma sätt som i Bilaga 4.
Observera att trender i medelvikt inte ens testades för fiskarter som fångades vid mindre än tre av 14 provfisken.
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Bilaga 6. Trender i längd- och/eller åldersbaserade populationsindikatorer för abborre, mört, öring och röding,

utifrån 14 års provfisken i 25 sjöar sorterade som i Bilaga 1. Tabellen är upplagd på samma sätt som i Bilaga 4.
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Bilaga 7. Trender i indikatorer på surhet/försurning, klimat, primärproduktion och fiskens födotillgång i 25 sjöar med

14 års provfisken i 25 sjöar sorterade som i Bilaga 1. Den övre halvan av tabellen är upplagd på samma sätt som i
Bilaga 4. Den nedre halvan visar antal år under 1994–2007 som det finns jämförbara data för respektive indikator i
respektive sjö.
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Bilaga 8. Medelvärden av samhällsindikatorer för 14 års provfisken 1994–2007 i 25 sjöar, både observerade

värden och standardiserade avvikelser från referensvärden (Z-värden) för åtta indikatorer, samt det sammanvägda
indexet EQR8. EQR8-värden under gränsen för god ekologisk status är markerade i turkos, liksom de mest
avvikande Z-värdena.
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Bilaga 9. Årliga medelvärden i ytvattentemperatur (°C) under maj-september. Den övre tabellen visar värden via

månadsprover i ytvatten (N >= 4), och den undre tabellen visar värden via kontinuerlig mätning med temperaturloggar.
De varmaste åren i varje sjö är markerade med gult och de kallaste med turkost. Sjöarna är sorterade från söder till norr.

238   2 A : 5 – T R E N D E R I I K E U - S J Ö A R N A S F I S K F A U N A

