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Summary

An index of biotic integrity (IBI) was pro-
duced for assessing the ecological status 
of coastal running waters with Atlantic 
salmon (Salmo salar) and/or Sea trout 
(Salmo trutta). The land use of 52 differ-
ent river basins spread all over Sweden 
was classified using digital geographi-
cal information data. In these rivers 114 
electric fishing sites were investigated by 
field crews to assess human impact; mainly 
physical deterioration, migration obstacles, 
riparian zone, water quality and regula-
tion. Human impact was classified from 1 
to 5 according to the EU Water Framework 
Directive. A joint human impact variable 
was constructed.

All sites were sampled with electric 
fishing, some on several consecutive years, 
and from the fish data 38 metrics were 
constructed. Ten of them were well corre-
lated with human impact and were used in 
a combined index.

The new index could classify 87 % of 
sites to correct class (high-good status vs. 
impacted site). When five impact classes 
were used 46 % of sites were correctly clas-
sified, and less than 7 % were classified 
more than one class from the actual class. 
Further validation and comparisons with 
other methods for classification of ecological 
status will be undertaken.
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Sammanfattning

Föreliggande projekt syftade till att sam-
manställa uppgifter om hydromorfologiska 
förändringar och fysisk påverkan i avrin-
ningsområdet samt i närmiljön till elfiske-
lokaler (expertbedömning) som ett underlag 
för att utveckla ett index över ekologisk 
status utgående från elfiskeresultat i kust-
vattendrag. Avsikten var även att jämföra 
påverkansuppgifter från GIS-data med 
påverkan bedömd på lokalnivå (expertbe-
dömning respektive fiskindex).

Totalt utvaldes 52 geografiskt spridda 
avrinningsområden med inalles 114 elfiske-
lokaler. Avrinningsområdena beskrevs med 
hjälp av Geografiska InformationsSystem 
(GIS) i form av den digitala Översiktskar-
tan och programmet MapInfo. Elfiskelo-
kalerna besöktes i fält för att komplettera 
med uppgifter om närmiljön och vattenha-
bitatet samt göra en expertbedömning av 
antropogen påverkan på lokalen. Denna 
bedömning behövdes för att utveckla fiskin-
dexet.

Expertbedömningen av påverkan ge-
nomfördes för tretton skilda variabler (Bi-
laga 1). Av dessa utvaldes slutligen sex och 
genom att summera dem erhölls ett mått på 
påverkan graderat från 1 till 5.

Elfiskeundersökningarna har skett i 
strömmande grunda partier som är ty-
piska uppväxtlokaler för lax och havsöring. 
Utifrån elfiskeresultatet beräknades 38 
potentiella indikatorer (metrics) som sedan 

reducerades till 10 som visade sig väl kor-
relerade till expertbedömd påverkan. Dessa 
10 indikatorer kombinerades till ett sam-
manvägt fiskindex.

Utifrån detta fiskindex kunde 87 % av 
lokalerna klassas till en av två påverkans-
grupper (opåverkad respektive påverkad). 
Vid uppdelning i fem påverkansgrupper 
klassade 46 % av lokalerna korrekt, men 
endast 7 % hamnade mer än en påverkans-
klass fel. Indexet validerades och resultatet 
var stabilt. Fortsatt validering föreslås efter 
sommarens elfiske i nya vattendrag.

De uppgifter som tagits fram om avrin-
ningsområdet visade sig relativt svagt kor-
relerade till fiskfaunan på elfiskelokalerna. 
Flera orsaker till dessa resultat diskuteras 
och rekommendationer ges för fortsatt 
arbete med GIS-data. Följande rekommen-
dationer ges:
1. Troligen kan en bättre upplösning i GIS-
data ge ett bättre underlag för bedömning 
av påverkan. Speciellt betonas vikten av att 
ta hänsyn till avståndet mellan vattendra-
get och olika typer av påverkan.
2. Uppgifter om vattendynamik och -kvali-
tet måste ingå i GIS-data.
3. Det är ett problem med vilka spatiala 
skalor data omfattar. Säkerligen kan ett 
angreppssätt med flera lokaler spridda i 
avrinningsområdet ge en bättre bild av 
påverkan i hela avrinningsområdet som 
överensstämmer mer med GIS-data.
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Inledning

Kustvattendrag är viktiga för utbyte av 
energi, organiskt material och närsalter 
mellan kusten och inlandet. Speciellt vik-
tiga är de för flera migratoriska arter som 
använder kustvattendragen för födosök 
eller som uppväxtområden för unga stadier. 
Som exempel på arter som tillfälligt utnytt-
jar kustvattendragen och dess mynnings-
område för födosök kan nämnas pungräkor 
och fågelarter som storskrak och skarv. 
Flera fiskarter vandrar tillfälligt upp för 
födosök, t.ex. skrubba (flundra), eller rent 
av för att som vuxen kortvarigt ”avsalta” 
sig i ett varmare och mindre salt vatten, 
t.ex. adult havsöring. Det finns också arter 
som nyttjar kustvattendragen som en kor-
ridor in till födoområden där de stannar i 
flera år. Ål är en av dessa arter, men kust-
vattendragen är även viktiga korridorer 
för arter som utter och mink. Sedan finns 
också ett flertal fiskarter som nyttjar kust-
vattendragen som barnkammare. De mer 
kända arterna är förstås lax och havsöring, 
men listan kan göras lång; flodnejonöga, 
havsnejonöga, staksill, majfisk, sik, harr, 
id, vimma, skärkniv och lake. Flera mer 
utpräglade sötvattensarter vandrar mellan 
utsötade vikar och kustvattendrag; gädda, 
abborre, mört, färna, elritsa, braxen, mal, 
gös, stensimpa. Kustens mångfald är därför 
starkt beroende av intakta kustvattendrag, 
både som uppväxthabitat, vandringsleder 
och födoproducenter. Störda vattendrag ger 
en störd kustzon.

Många vattendrag är påtagligt antropo-
gent påverkade i Sverige. Dessa störningar 
kan vara av flera olika typer; kemiska, 
fysiska och biologiska. Det har visat sig att 
fisk kan vara en god indikator för flera av 
dessa störningar, t.ex. försurning (Almer 
1972), eutrofiering (Leach m.fl. 1977, 
Eklöv m.fl. 1998, Johansson 2002), ökad 
sedimenttransport (Eriksson och Nyberg 
2001), dämmen och vattenkraft (Backiel 
m.fl. 2000) samt skogsbruk (Egglishaw m.fl. 
1986) och strandskogens tillstånd (Penczak 
1995, Eriksson och Nyberg 2001). Fisk har 

därför pekats ut som en lämplig organism-
grupp för att bedöma ett vattens ekologiska 
status (Karr 1981) och flera olika system 
har utvecklats och validerats (Angelmeier 
och Karr 1986, Fausch m.fl. 1984, Didier 
och Kestemont 1996, Oberdorff m.fl. 2000). 
Sådana system för att bedöma ekologisk 
status eller integritet (Index of Biotic Integ-
rity; IBI) används i flera länder.

Naturvårdsverket och Fiskeriverket har 
tidigare tagit fram ett IBI-index där fisk 
används för att bedöma ekologisk status 
(Appelberg m.fl. 1999). Det systemet var 
dock behäftat med ett antal svagheter, 
främst dålig regional upplösning samt att 
bedömningen ej skedde mot faunan på refe-
renslokaler. En revidering pågår därför vid 
Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium. Pa-
rallellt pågår arbete  inom det europeiska 
forskningsprojektet FAME som syftar till 
att ta fram en europeisk modell för bedöm-
ning av ett vattendrags ekologiska status 
utgående från elfisken i vattendrag.

Föreliggande projekt syftar till att 
undersöka möjligheten att studera påver-
kan på ett kustvattendrag med vandrande 
havsöring och lax genom att sammanställa 
information från kartor (GIS). Denna infor-
mation har relaterats till en fältbedömning 
av vattendragens status samt en framta-
gen enkel modell för att bedöma ekologisk 
status hos kustvattendrag utgående från 
elfiskeundersökningar. Således ingår tre 
moment; insamling av data om avrinnings-
områdena, fältbedömning av påverkan 
på vattendraget samt utvecklandet av en 
bedömningsmodell. Det habitat som under-
sökts är strikt strömmande hårdbottnar på 
vadbart djupt.

Studien har baserats på inrapporterade 
elfiskeresultat till Svenskt ElfiskeRegiSter 
(SERS), som finansieras av Fiskeriverket 
och Naturvårdsverket. Föreliggande arbete 
har skett under december 2003 – maj 2004 
och har bekostats av Naturvårdsverket och 
Fiskeriverket.
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Material och metoder

Elfiskedata
Ur SERS har endast utvalts lokaler som 
hyst vandrade laxfisk. Vidare har endast 
elfisketillfällen genomförda i enlighet med 
den standardiserade metodik som anvisas 
i Handbok för miljöövervakning medtagits. 
Detta innebär att säsongen begränsats till 
slutet av juli – september. Dessutom bör 
inrapportering att fisklängder, vattendrags-
morfometri och närmiljö ha skett enligt el-
fiskestandarden. För att få en god spridning 
geografiskt och i påverkanshänseende har 
dock ett antal elfisketillfällen utan fullstän-
diga längdmätningar medtagits.

Lokalerna skall ha strömmande vatten 
och hårdbotten (grus eller grövre substrat 
som de två mest yttäckande substraten), 
dvs. vara typiska uppväxtmiljöer för ungar 
av havsöring och lax.

För respektive art, och i vissa fall för 
olika åldersstadier när det gäller laxfisk, 
har tätheten beräknats per 100 m2 bot-
tenarea. Genomgående när det talas om 
täthet av olika fiskarter avses sålunda det 
beräknade antalet individer per 100 m2. 
Ett antal andra uttryck baserade på data i 
SERS bör också förklaras. Då Fiskeriverket 
saknar detaljerat digitalt kartunderlag till 
GIS-bedömning av respektive elfiskelokals 
avrinningsområde anges denna grovt skat-
tad i fyra klasser; < 10, < 100, < 1000 resp. 
> 1000 km2. Denna klassning görs manu-
ellt utifrån Terrängkartan (”topografiska”, 
”gröna”) kartan och avrinningsområdets 
storlek (Avromr) anges i en skala 1 till 4. 
Även andelen sjö (Andsjö) i avrinningsom-
rådet klassas i en skala 1 till 4 där klass-
gränserna är < 1 %, < 5 %, < 10 % resp. 
≥ 10 %.

Tre dataset har tagits fram ur SERS. 
Först ett Predikteringsdataset (Preddata) 
omfattande 356 lokaler (1 627 elfisketillfäl-
len) i kustvattendrag som bedömts vara 
ringa till måttligt påverkade utgående från 
en expertbedömning. Detta dataset använ-
des för att etablera vissa grundläggande 
metrics (se Föreslagna indikatorer (metrics) 
s. 11). Ett Kalibreringsdataset (Kalibdata) 
omfattande 114 lokaler utvaldes för en 
närmare analys av miljöförhållandena. 
Dessa lokaler fältbesöktes samtidigt som 
kompletterande miljöinformation samlades 
in (se nedan). De ingående lokalerna ingår 
ej i Preddata. Kalibdata användes för att 
kontrollera och justera förutsägelserna från 
Preddata, för att säkerställa referensvär-
den samt för att beskriva hur olika typ av 
påverkan inverkar på metrics. Ur dessa 
förhållanden etablerades en slutlig bedöm-
ningsmodell från Kalibdata.

Slutligen fanns ett Valideringsdataset 
(Validdata) för test av den föreslagna be-
dömningsmodellen. Detta dataset baseras 
på lokaler som ingick i kalibreringsdata-
setet, men dock var det ej samma provtag-
ningstillfällen. Detta innebär att Validdata 
ej är oberoende från Kalibdata vilket natur-
ligtvis är ett krav för en korrekt validering. 
Av kostnads- och tidsskäl har det dock ej 
varit möjligt att ta fram ett alternativt va-
lideringsdataset. Det är naturligtvis möjligt 
att komplettera med detta i efterhand.
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Med hjälp av Mapinfo och den digitala ver-
sionen av Översiktskartan (skala 1:250 000) 
och SMHI:s delavrinningsområden har 
avrinningsområdets storlek för lokalerna 
identifierats manuellt. Inom detta område 
har sedan markanvändning fördelats på 
kategorierna andel sjö, skogsmark, tätort 
samt jordbruksmark. Dessutom användes 
en karta med geografiska regioner baserade 
på SGU:s data om berggrund, hydrologi och 
högsta kustlinjen, för att klassificera avrin-
ningsområdets geologi som silikat- eller 
kalkdominerat (Naturvårdsverket 1999). 
Utifrån avrinningsområdets areal och 
avrinningen (digitala kartor från SMHI) 
har årlig medelvattenföring beräknats. Av-
ståndsmätningar, antal vägkors och kana-
liserad sträcka gjordes genom användning 
av programmet Kartex vilket är baserat 
på Vägkartan (skala 1:100 000). Antalet 
dammar och kraftverksdammar, fragmen-
teringsindex och barriäreffekt har kvantifi-
erats utgående från SMHI:s dammregister 
kombinerat med kartinformation. Pap-
perskartor (Terrängkartan 1:50 000) har 
använts för att bestämma vattendragens 

Komplettering med hjälp av GIS
strömordning (stream order), höjd för lokal 
och källflöde, fallhöjd samt medellutning.

Följande variabler beräknades:
• Dammar; antal i huvudfåran
• Dammar; antal per km huvudfåra
• Dammar; antal i avrinningsområdet
•  Dammar; antal per km2 avrinningsom-

råde
• Fragmenteringsindex; huvudfåran
• Barriäreffekt; huvudfåran
• Kanalisering, antal km av huvudfåran
•  Markanvändning, andel tätort (%) i av-

rinningsområdet
•  Markanvändning, andel jordbruks-

mark (%) i avrinningsområdet
•  Markanvändning, andel skogsmark (%) i 

avrinningsområdet
•  Markanvändning, andel sjö (%) i avrin-

ningsområdet
• Årsmedeltemperatur
• Avrinningsområdets yta
• Huvudfårans längd
• Fallhöjd
• Källflödenas altitud
• Lutning
• Årsmedelvattenföring

Fältbedömning av påverkan
Ett speciellt fältprotokoll utarbetades för 
att i fält komplettera lokaluppgifterna 
med information om strandmiljön, skogs-
typ och beståndsålder m.m. (Bilaga 2). 
Fältinventeringen genomfördes av Anna 
Österman, Agnes Karlson, Björn Bergquist, 
Erik Degerman, Anders Eklöv, Lars-Göran 
Pärlklint, Erik Sjölander och Bo Öhman. 
Dessa personer svarade även för en expert-
bedömning av påverkan på vattendragen 
där olika typer av störningar klassades i en 
skala från 1 (ingen negativ påverkan) till 5 
(grav påverkan). Med påverkan avsågs om 
störningen antogs påverka fiskfaunan på 
lokalen.

Fältinventeringen genomfördes under 
vinterförhållanden i december – januari, 

Figur 1. Fältinventeringsförhållandena var inte idealiska. 
Inventeraren som vandrade utmed en lokal i Passdalsån 
hade förvånade åskådare som njöt av skydd från den 
våta snön.
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vilket försvårade bedömningen (Figur 1). I 
flera fall genomfördes dock fältinventering-
en av personer som själva svarat för elfiske 
av lokalerna sommartid.

I fält inventerades följande tretton vari-
abler på lokalnivå, alla bedömda från 1-5:
• Rensningsgrad
• Strandskogens tillstånd
• Skogsbrukspåverkan
• Jordbrukspåverkan
• Vattenkraftpåverkan

• Artificiell (tätort) påverkan
• Punktutsläpp
• Försurning
• Eutrofiering
• Kanalisering
• Torkrisk
• Vandringshinder
• Påverkan av fiske

Beskrivning av variabler och klassgrän-
ser framgår av Bilaga 1.

Vattenkemiska uppgifter inhämtades för de 
utvalda lokalerna genom att hämta upp-
gifter från SLU:s hemsida (Inst. för miljöa-
nalys), databasen DMN (Databas Miljö och 
Natur) som drivs av länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket, samt genom kontakt 
med berörda län och några vattenvårds-
förbund. Som väntat visade det sig mycket 

Komplettering av vattenkemi
tidsödande att samla in vattenkemiska 
uppgifter. För flera lokaler och vattendrag 
var det inte möjligt att få fram vattenke-
miska data. Det stod därför tidigt klart 
att någon påverkansklassning utifrån ett 
komplett set vattenkemiska uppgifter inte 
var genomförbar. Detta moment fick därför 
utgå i de senare analyserna.

Klassning av arter
För att kunna använda de olika fiskarterna 
i ett bedömningssystem har en klassning 
av förekommande arter skett i olika guilder 
med avseende på ekologiska krav, artkarak-
teristika, känslighet och tolerans gentemot 
olika störningar (Tabell 1). Så långt möjligt 
har dessa klassningar följt de som tagits 

fram inom EU-projektet FAME (http://fame.
boku.ac.at). Guilder eller funktionella 
grupper sammanfattar arter med likartade 
ekologiska egenskaper eller krav. En typisk 
guild är t.ex. långmigrerande arter, dit för-
utom målarterna lax och havsöring även ål, 
havs- och flodnejonöga med flera hör.

Föreslagna indikatorer (metrics)

Indikatorer (metrics) är olika slag av index 
beräknade ur fiskpopulationen på respek-
tive lokal. En del indikatorer baseras direkt 
på täthet och tillväxt för målarterna lax och 

havsöring medan andra indikatorer är en 
beskrivning av förekommande guilder.

Utgående från omgivningsparametrar, 
som t.ex. vattenhastighet, klimat och avrin-
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Tabell 1. Klassning av förekommande arter i olika guilder utgående från födoval, leksubstrat, uppväxthabitat, bottenbundenhet, 
strömhastighetskrav, migrationslängd, livslängd, tolerans mot eutrofiering (och organisk förorening) samt temperaturtolerans. 
Klassningen förklaras närmare i avsnitt Föreslagna indikatorer (metrics) s. 11.

Namn
Födoval Lek Uppväxt

B
entisk

R
heofil

Migra-
tion

Livs-
längd

E
utrof.-

tolerans

Tem
p.- 

toleransUng guild Vuxen guild Romplats Habitat

Havsnejonöga Detritivor Piscivor I botten Rheobent 5 3 Lång Lång 2 3

Flodnejonöga Detritivor Piscivor I botten Rheobent 5 3 Lång Lång 2 3

Bäcknejonöga Detritivor Detritivor I botten Rheobent 5 3 Kort Kort 2 3

Ål Omnivor Omnivor Pelagisk Limnbent 5 1 Lång Lång 5 4

Staksill Piscivor Piscivor Botten Rheopela 1 1 Lång Lång 3 3

Faren Omnivor Omnivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Lång 5 4

Björkna Omnivor Omnivor Vegetation Limnpela 1 1 Kort Lång 5 4

Braxen Omnivor Omnivor Vegetation Limnbent 3 1 Kort Lång 5 4

Vimma Insebentivor Omnivor Botten Limnbent 3 3 Medel Lång 4 4

Benlöja Insebentivor Omnivor Vegetation Rheopela 1 1 Kort Lång 4 4

Asp Piscivor Piscivor Botten Limnpela 1 1 Medel Lång 4 4

Ruda Omnivor Omnivor Vegetation Limnbent 3 1 Kort Lång 5 5

Karp Omnivor Omnivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Lång 5 5

Sandkrypare Insebentivor Insebentivor Botten Rheobent 5 3 Kort Kort 4 4

Groplöja Insebentivor Insebentivor Vegetation Limnpela 1 1 Kort Kort 4 4

Färna Omnivor Omnivor Botten Rheobent 1 3 Medel Lång 4 4

Id Omnivor Omnivor Botten Rheobent 3 1 Lång Lång 2 2

Stäm Omnivor Omnivor Botten Rheopela 1 3 Medel Lång 2 2

Skärkniv Omnivor Omnivor Pelagisk Limnpela 1 1 Lång Lång 3 4

Elritsa Omnivor Omnivor Botten Rheobent 1 3 Medel Kort 2 2

Sarv Omnivor Omnivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Lång 3 3

Mört Omnivor Omnivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Lång 4 3

Sutare Insebentivor Insebentivor Vegetation Limnbent 3 1 Kort Lång 5 5

Nissöga Insebentivor Insebentivor Botten Limnbent 5 3 Kort Lång 3 3

Grönling Insebentivor Insebentivor Botten Rheobent 5 3 Kort Kort 4 4

Mal Omnivor Piscivor Vegetation Rheobent 3 1 Medel Lång 5 5

Gädda Omnivor Piscivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Lång 3 3

Regnbåge Insebentivor Piscivor I botten Rheobent 5 5 Lång Lång 3 3

Lax Insebentivor Piscivor I botten Rheobent 5 5 Lång Lång 2 2

Öring Insebentivor Omnivor I botten Rheobent 5 5 Lång Lång 2 2

Röding Insebentivor Omnivor I botten Rheobent 5 3 Medel Lång 1 1

Bäckröding Insebentivor Insebentivor I botten Rheobent 5 5 Kort Lång 1 1

Harr Insebentivor Omnivor I botten Rheopela 3 3 Medel Lång 2 2

Siklöja Planktivor Planktivor Botten Limnpela 1 1 Kort Kort 3 2

Sik Insebentivor Omnivor Botten Rheopela 3 3 Kort Lång 3 2

Nors Insebentivor Piscivor Botten Limnpela 1 1 Medel Lång 2 3

Lake Omnivor Piscivor Botten Rheobent 5 1 Medel Lång 2 3

Storspigg Insebentivor Insebentivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Kort 5 4

Småspigg Insebentivor Insebentivor Vegetation Limnbent 1 1 Kort Kort 5 4

Stensimpa Insebentivor Insebentivor I botten Rheobent 5 5 Kort Kort 3 3

Bergsimpa Insebentivor Insebentivor I botten Rheobent 5 5 Kort Kort 3 3

Abborre Insebentivor Omnivor Vegetation Limnbent 1 1 Medel Lång 4 3

Gös Insebentivor Piscivor Botten Limnpela 1 1 Medel Lång 4 4

Gers Insebentivor Insebentivor Botten Limnbent 5 1 Kort Kort 4 3

Skrubbskädda Insebentivor Insebentivor Pelagisk Limnbent 5 1 Medel Lång 4 4
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ningsområdets storlek, har det förväntade 
värdet för några indikatorer predikterats 
med hjälp av Preddata. Detta predikterade 
värde har sedan jämförts med det faktiskt 
uppmätta. Deviationen från förväntat värde 
har använts som indikator.

Predikterade värden har för dessa 
indikatorer beräknats med multipel linjär 
regression. Beroende på respektive varia-
bels fördelning har data ibland först trans-
formerats (arcsin, log10). De modeller som 
etablerats för prediktionen skall inte ses 
som biologiska förklaringsmodeller. De är 
strikt den bästa enkla matematiska model-
len som erhållits. Dock har ingående obe-
roende variabler varit sådana som bedömts 
ha biologisk relevans. Kolinearitet, dvs. att 
oberoende variabler är starkt korrelerade, 
har undvikits, men har i några fall till-
låtits om förklarad variation (r2) ökat samt 
konfidensintervallen minskat. De oberoende 
variablerna har prövats mot den enda be-
roende i en stegvis modell. Erhållna reg-
ressionsmodeller har förutom att de varit 
signifikanta (p < 0,001) också kontrollerats 
genom en normalfördelningsplottning av 
residualerna, varefter modeller med skeva 
fördelningar uteslutits.

Observera att de 38 indikatorer som 
redovisas nedan bara är föreslagna indika-
torer. I avsnitt Urval av indikatorer görs 
sedan ett urval av de indikatorer som kom-
mer att ingå i bedömningsmodellen.

Artförekomst

Förekomst av arter och laxfisk  
(2 indikatorer)

Föreliggande studie bygger på strömmande 
habitat i kustvattendrag, dvs. lokaler 
som kan nås från havet. Detta innebär 
att lokalerna normalt hyser fisk och ofta 
salmonider, som öring och lax. Artförekomst 
(0 respektive 1) och om salmonider före-
kommer (0 respektive 1) används som en 
första indikator. Värdet av denna indikator 
förväntas minska med ökad påverkan.

Förväntat artantal (2 indikatorer)

Det bör betonas att biologisk mångfald inte 
handlar om ”många” arter, utan om ”rätt” 

antal arter. Bedöms vattensystemet natur-
ligt ha få arter så är det en avvikelse om 
det uppträder många arter, liksom det är en 
avvikelse om det uppträder färre arter än 
förväntat. Avvikelser från den enkla pre-
diktion om artantalet på en lokal som görs 
nedan kan alltså vara tvåsidig, dvs. det kan 
vara både färre eller fler än förväntat antal 
arter. Denna indikator förväntas öka med 
ökad påverkan.

Antalet arter i kustvattendragen ökar 
naturligtvis med vattendragets storlek. 
Dessutom är närheten till kolonisations-
källor som havet och uppströms sjöar 
väsentlig. Det skiljer naturligt på artanta-
let mellan svenska ost- och västkusten på 
grund av invandringshistoria och havets 
salthalt. På västkusten klarar flera av söt-
vattensarterna inte av att via havet koloni-
sera kustvattendragen. För att få en enkel 
modell har dock artantalet predikterats 
endast utgående från avrinningsområdets 
storlek (Avromr, klassad 1 till 4), andelen 
sjö i avrinningsområdet uppströms (Andsjö, 
klassad 1 till 4) samt Altituden (höjd över 
havet i meter).

Ekvation 1: Alla vattendrag

Artantal = 1,05 × Avromr + 0,320 × Andsjö 
- 0,004 × Altitud + 0,176  
(r2 = 0,348; n = 1 347, p < 0,001)

Därpå relaterades deviationen i artantal 
som ”predikterat värde - observerat värde”. 
Deviationen uttrycktes även som absolut-
värde (ABS (Deviation)).

Individtäthet

Förväntad individtäthet  
av målarterna (4 indikatorer)

Målarterna kan sägas vara ekologiska 
ekvivalenter i flera aspekter, men de skiljer 
framför allt i aggressivitet och förmåga att 
leva i stark ström. Detta gör att öringungar 
ofta tar de bästa ståndplatserna utmed 
stränderna. I större vattendrag blir dock 
ofta vattenhastigheten för hög ute i ström-
fåran för öring och den mer strömanpassa-
de laxen kan etablera sig. Man kan säga att 
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vattenhastigheten är den ultimata faktorn 
som avgör vilken av arterna som skall före-
komma/dominera. Vattenhastigheten beror 
av vattenmängd, lutning och friktion mot 
botten. Vattenhastigheten blir därför högre 
i större vattendrag, och med slätare bottnar. 
Detta är laxens habitat. Genom att vat-
tenföringen är hög på västkusten samtidigt 
som gradienten är hög relativt ostkusten 
förekommer lax även i mindre vattendrag 
på västkusten jämfört med ostkusten.

Tyvärr saknas uppgifter om vattenföring 
och lutning på de flesta undersökta elfiske-
lokaler i SERS, eljest vore det möjligt att 
utgående från logistisk regression upprätta 
en enkel modell för att bedöma vilka vat-
tendrag som borde hysa lax. Grovt kan man 
säga att strömmande vatten som är bre-
dare än 6 m på västkusten ofta domineras 
antalsmässigt av lax, medan man i regel 
måste ha ett 25 m brett vattendrag (avrin-
ningsområde över 3 000 km2) på ostkusten 
för att lax skall dominera.

Tätheterna av lax respektive öring har 
logaritmerats (Log10(x + 1)) för att öka 
anpassningen till normalfördelning. Som 
en variabel för prediktion av öringtäthet 
ingår om lax saknas (= 0) eller förekommer 
(= 1). Indikatorn är uppmätt deviation samt 
absolutvärdet av deviationen. Indikatorn 
förväntas öka med påverkan.

Ekvation 2: Log10 av täthet av öring/100 m2

Log10Täthet = 2,391 - 0,206 × Avromr - 0,474 
× Log10Bredd + 0,029 × Årsmedeltemp 
- 0,523 × Laxförekomst  
(r2 = 0,644; n = 1 346; p < 0,001)

Som en variabel för prediktion av lax-
täthet har medtagits information om lax 
historiskt saknats (laxvatten = 0) eller 
förekommit (laxvatten = 1) i reproduce-
rande population på vattendragssegmentet. 
För att avgöra förhållandet för det enskilda 
vattendraget kan information erhållas ur 
(Fiskeriverket 1999 respektive Ranke m.fl. 
1999).

Ekvation 3: Log10 av täthet av lax/100 m2

Log10Täthet = 1,435 × Laxvatten + 0,066  
× Årsmedeltemp + 0,501 × Log10Bredd 
- 0,102 × Avromr - 0,338
(r2 = 0,786; n = 1 346; p < 0,001)

Andel Salmo = lax + öring av det  
totala individantalet (1 indikator)

Andelen individer av lax och öring i relation 
till individer av samtliga förekommande 
arter minskar i regel vid olika typer av 
påverkan som vattenkraftutnyttjande och 
eutrofiering. Indikatorn förväntas således 
minska med påverkan. Om ingen fisk fång-
ats har andel Salmo satts till 0.

Ekvation 4:

Andel Salmo = (Antal öring + Antal lax + To-
talindividantal) / (Totalindividantal × 2)

Rekrytering

Förekomst av årsungar  
av lax och öring (1 indikator)

Årsungar är vanligen det känsligaste 
stadiet, t.ex. mot försurning, och förekomst 
av dem visar i regel om lek förekommit och 
lyckats eftersom de är relativt immobila. I 
denna indikator ges värdet 0 om årsungar 
av lax och öring saknas och 1 om någon av 
arterna har årsungar. Indikatorn förväntas 
minska med påverkan.

Andel årsungar av  
målarterna (1 indikator)

I vandrande populationer av målarterna 
är andelen årsungar (0+) ofta stor relativt 
äldre fisk. I bestånd som havsvandrar vid 
1-2 års ålder, s.k. smoltålder, är andelen 
årsungar oftast två tredjedelar eller mer. 
I nordligare bestånd med en högre smolt-
ålder, 3-5 år, minskar andelen årsungar. 
(När årsmedeltemperaturen < 4º C tenderar 
smoltåldern för öring och lax att vara mer 
än 2 år.)

Om migrationsvägen till havet är 
speciellt riskfylld, t.ex. genom att kraft-
verksdammar byggts så att rovfisken 
gädda ökat i antal, så minskar nyttan för 
laxfiskindividerna att migrera. Risken att 
bli uppäten överväger nyttan med snabb 
tillväxt i havet. Man kan därför förvänta sig 
att andelen årsungar kan minska i sådana 
laxfiskbestånd. Andelen årsungar kan också 
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minska pga. andra faktorer som t.ex. försur-
ning. Det motsatta kan också förekomma. 
Vintern 1995/96 bottenfrös många mindre 
vattendrag, framför allt utefter mellersta 
Norrlandskusten. Sommaren 1996 hade 
många vattendrag mycket låga tätheter av 
öring. Påföljande år var därför andelen års-
ungar exceptionellt hög genom att konkur-
rensen från äldre öringungar var ringa.

Andelen (0 till 1) har naturligtvis endast 
beräknats på lokaler där årsungar förekom. 
Andelen 0+ av det totala beräknade antalet 
individer av målarterna har transformerats 
med arcsin för anpassning till normalför-
delning. Observera därför att det är devia-
tionen mellan predikterad och observerad 
Arcsin (årsungar/totalantalet) som används 
som indikator. Denna indikator förväntas 
minska med påverkan.

Andel årsungar beräknas som: (Lax 0+ 
+ Öring 0+) / (Lax, totalt + Öring, totalt).

Om årsungar av lax och öring saknas 
har andelen satts till 0. Resultatet transfor-
meras med Arcsin och jämförs med predik-
terat värde enligt Ekvationen 5 nedan.
 
Ekvation 5: Arcsin Andel 0+ av lax och 
öring.

Arcsin Andel 0+ = -0,441 - 0,898 × Medeldjup 
+ 0,038 × Årsmedeltemp + 0,155 × Avromr
(r2 = 0,242; n = 1 005; p < 0,001)

Tillväxt

Tillväxt hos årsungar  
av målarterna (4 indikatorer)

Vid elfisket i augusti – september fångas 
årsungar som då har hunnit växa till ca  
50-120 mm längd. Bäst är tillväxten i 
varmare klimat, stabila system och i glesa 
bestånd. Tillväxten är starkt avhängig 
konkurrerande årsklasser och arter. För 
att få en någorlunda korrekt modell över 
tillväxten måste därför hänsyn tas till 
dessa konkurrenter. Trots att elfisket sker 
inom en snäv period på två månader sker 
en betydande tillväxt under denna tid. Som 
en konsekvens måste även tidpunkten 
inom perioden tas med vid beräkningarna. 
Därför används Julianskt dagtal (JulDag) i 

modellen. Detta är dagens ordningsnummer 
under året, från 1 till 365 (366). Tillväxten 
avser i modellerna nedan längden (mm) 
på den längsta årsungen vid elfisketillfäl-
let. Indikatorn är uppmätt deviation samt 
absolutvärdet av deviationen. Indikatorn 
förväntas minska med påverkan.

Ekvation 6: Största 0+ örings längd (mm)

Längd = 0,282 × JulDag + 7,513  
× Julimedtemp + 2,101 × Avromr - 3,5  
× Log10Öring > 0+ - 4,279 × Log10Lax0+ 

- 107,4
(r2 = 0,454; n = 1 131; p < 0,001)

Ekvation 7: Största 0+ lax längd (mm)

Längd = 0,271 × JulDag + 7,008 ×  
Julimedtemp + 4,792 × Avromr - 112,96
(r2 = 0,525; n = 726; p < 0,001)

Habitatpreferens

Andel bentiska arter (2 indikatorer)

I de partier av vattendragen som under-
söks, strömmande partier med hårdbotten 
på vadbart vattendjup, kommer av natur-
liga skäl bottenlevande fiskar att dominera 
då det är energimässigt ofördelaktigt att 
försöka leva uppe i vattenmassan. Vid en 
störning av vattenhastigheten kan tillfälligt 
arter som inte är bottenbundna komma att 
öka, t.ex. vid korttidsreglering nedströms 
kraftverksdammar.

För respektive art gavs en poäng från 
1 till 5 (Tabell 1) utgående från hur strikt 
bottenlevande arten ansågs vara. Summan 
bentiska poäng beräknades, dvs. respektive 
arts poäng summerades. Den maximalt 
möjliga poängen beräknades som Max = 5 
× Artantal. Andelen bentiska arter beräk-
nades sedan som (Summa/Max) × 100. 
Detta innebär att lägsta värde var 20 % och 
högsta 100 %.

Vidare beräknades andelen bentiska 
individer genom att summera individanta-
let för de arter som i Tabell 1 hade värdet 5 
för bentisk och dividera summan med det 
totala individantalet. Båda dessa indikato-
rer förväntas minska med påverkan.
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Andel rheofila arter (2 indikatorer)

De utvalda lokalerna utgör typiskt habitat 
för strömlevande (rheofila) arter och sta-
dier. En del arter är obligat rheofila, dvs. 
de väljer precis som lax detta habitat till 
övervägande del även utan konkurrenter 
och predatorer, medan andra arter tvingas 
leva i strömmande partier på grund av pre-
dationsrisken, t.ex. öring. Rheofila arter har 
generellt höga syrgaskrav och reagerar ofta 
med minskad närvaro vid syrgasbrist. En 
viss ökad belastning med organiska ämnen 
och närsalter medför dock ofta en ökad 
täthet av rheofila arter tack vare den goda 
vattenomsättningen och syresättningen i 
detta habitat (Johansson 2002).

För respektive art gavs en poäng från 
1 till 5 (Tabell 1) utgående från hur strikt 
rheofil arten ansågs vara. Summa poäng be-
räknades som ovan. Den maximalt möjliga 
poängen beräknades som Max = 5 × Art-
antal. Andelen rheofila arter beräknades 
sedan som (Summa/Max) × 100.

Andelen rheofila individer beräknades 
genom att summera individantalet för rheo-
fila arter (klass 5 för Rheofil i Tabell 1) och 
dividera med det totala individantalet. Båda 
dessa indikatorer förväntas minska med på-
verkan.

Individbalans mellan  
bentiska – rheofila arter (1 indikator)

Ett tydligt tecken på en störning är att lax 
och havsöring ersätts helt eller delvis av 
andra rheofila arter. Speciellt simpor kan 
expandera i vattendrag där öringpopula-
tionen är svag. Därför har en indikator 
baserad på kvoten mellan individantalen 
beräknats. Kvoten kan anta värden mellan 
0 och 1. Denna indikator förväntas minska 
med påverkan.

Ekvation 8:

Rheofil Balans = (lax + öring) / (lax + öring + 
elritsa + simpor + grönling + sandkrypare)

Migration

Andel långmigrerande arter  
(2 indikatorer)

EU:s Ramdirektiv för ytvatten betonar 
vikten av konnektivitet, dvs. att vand-
ringslederna finns kvar i vattendrag. Flera 
fiskarter kräver bibehållen konnektivitet 
för att finnas i vattendragen, t.ex. lax, 
ål och flodnejonöga. Även arter som inte 
företar långväga migrationer till havet kan 
behöva röra sig över större områden inom 
vattendraget för att kunna fullfölja sin nor-
mala livscykel. Typiska sådana arter är asp 
och färna. Frånvaro av migrerande arter 
är ofta ett tecken på att dämmen, felaktigt 
lagda vägkulvertar eller igenväxta sänkta 
sjöar spärrar vägen.

En komplicerande faktor är att vissa 
arter kan uppvisa flera ekologiska stra-
tegier, t.ex. öring, där olika individer från 
samma population kan välja att stanna i 
vattendraget hela livet, migrera kort till 
närmaste lämpliga sjö eller vandra till havs 
för tillväxt.

För respektive art gavs en poäng från 
1 till 5 (Tabell 1) utgående från hur strikt 
långvandrande arten bedöms vara. Summa 
poäng beräknades genom att respektive 
arts poäng lades samman. Den maximalt 
möjliga poängen beräknades som Max = 5 × 
Artantal. Andelen migrerande arter beräk-
nades sedan som (Summa/Max) × 100.

Andelen långmigrerande arter (be-
tecknade som ”Lång” under migration i 
Tabell 1) beräknades genom att summan 
av deras individantal dividerades med det 
totala individantalet. Båda dessa indikato-
rer förväntas minska med påverkan.

Födoval

Födovalsdiversitet (2 indikatorer)

Fem huvudkategorier av födoval bland 
förekommande fiskarter har identifierats; 
djurplankton, detritus med bakterier, 
insekter och bottendjur, fisk samt slutligen 
gruppen omnivora (dvs. allätare). En del 
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arter skiftar födoval mellan ungdomsstadiet 
och det vuxna stadiet, t.ex. flodnejonögat 
som övergår från flera års detritusätande 
till att bli ett rovdjur. Ungefär en fjärdedel 
av förekommande arter genomgår sådana 
ontogenetiska skiften under livet.

I vattendragen kan flera födovalsguilder 
förekomma, men uttalat vanligast på de un-
dersökta strömmande partierna är gruppen 
som livnär sig på insekter och bottendjur. 
Ett mått på födovalet var därför födovals-
diversiteten som i denna rapport beräknas 
som summan av antalet guilder. Diversite-
ten kan således anta värdet 1 till 5. Denna 
indikator har enbart beräknats för juveni-
ler. Värdet på indikatorn förväntas minska 
med påverkan.

Omnivora arter kan antas ha lättare att 
kolonisera en ny eller störd miljö. Andelen 
omnivora individer angavs därför av det 
totala individantalet som en andra indika-
tor på födoval. Vilka arter som klassats som 
omnivora framgår av Tabell 1. Saknas arter 
sätts andelen till 0. Denna indikator förvän-
tas öka med påverkan.

Lekhabitat

Lekhabitatpreferens (1 indikator)

Flertalet sötvattensarter har mycket 
specifika krav på sin lekplats eftersom 
rommen läggs i eller på botten. Skall rom-
men kunna utvecklas bra i dessa krävs att 
syresättningen är god, t.ex. genom att inte 
för mycket finpartikulärt material anrikas 
i bottnarna. Sådant material kan öka efter 
skogsbruksåtgärder och kan då ge omfat-
tande romdödlighet (Eriksson och Nyberg 
1999).

För att förenkla har endast fyra sätt att 
deponera rommen särskiljts; i botten, på 
botten, på växter, slutligen har en grupp 
som släpper rommen pelagiskt identifierats. 
Till denna grupp hör de marina ”gästerna” 
ål och skrubba som inte leker i sötvatten. 
Det är sällsynt att släppa rommen pelagiskt 
i de utrymmesbegränsade sötvattnen.

Andelen av individerna som anges depo-
nera sin rom i bottnen angavs i förhållande 
till det totala individantalet (se Tabell 1). 
Denna indikator förväntas minska med 
påverkan.

Livslängd

Livslängd för  
strömlevande arter (4 indikatorer)

Generaliserat kan sägas att små arter är 
kortlivade och storvuxna arter långlivade. 
En lokal som hyser en överrepresentation 
av kortlivade arter kan tänkas ha varit 
utsatt för en tidigare störning. Ytterligare 
ett tecken på en störning är om de lång-
livade arter som finns är unga – såvida 
inte de äldre stadierna naturligt vandrar 
från lokalen. Härav inses att uppgiften om 
livslängd bör kompletteras med uppgiften 
huruvida arten fullföljer hela livscykeln i 
strömmande habitat. Endast en art med 
lång livslängd kan anses övervägande leva 
i strömmande habitat; bäckröding, medan 
ytterligare sju arter med lång livslängd 
kan anses vara intermediära; mal, nissöga, 
benlöja, färna, stäm, harr och sik. Kortli-
vade arter som kan förväntas leva hela livet 
i strömmande habitat är bäcknejonöga, 
sandkrypare, grönling, stensimpa och berg-
simpa.

Utgående från denna information har 
fyra indikatorer etablerats; andel kortlivade 
arter, andel kortlivade respektive andel 
långlivade individer som antas leva hela 
livet i strömmande vatten, respektive andel 
långlivade som lever hela eller stor del av 
livet i strömmande habitat.

Andel kortlivade arter
Utgående från detta har kortlivade arter 
som ofta stannar i strömområdet hela livet 
givits värdet 5, kortlivade som migrerar 
värdet 4, generellt långlivade värdet 3, de 
sju intermediära långlivade arterna ovan 
värdet 2 och bäckröding värdet 1. Beräk-
ningar har sedan skett som ovan. Denna 
indikator förväntas öka med påverkan.

Andel långlivade arter  
som lever hela livet i strömhabitat:
Denna indikator är snarlik ovan, men 
klassningen av arterna är annorlunda. 
Alla kortlivade och långlivade generellt ges 
värdet 0 och långlivade som lever i ström-
habitat ges värdet 1. Dessutom ges öring 
värdet 1. Beräkningar har skett enligt ovan. 
Denna indikator förväntas minska med 
påverkan.
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Andelen kortlivade individer  
som lever hela livet i strömhabitat
Summan av individantalet för bäcknejon-
öga, sandkrypare, grönling, stensimpa och 
bergsimpa sattes i relation till det totala 
individantalet. Denna indikator förväntas 
öka med påverkan.

Andelen långlivade individer  
som lever stor del av livet i strömhabitat
Summan av bäckröding, mal, nissöga, färna, 
stäm, harr och sik sattes i relation till det 
totala individantalet. Denna indikator för-
väntas minska med påverkan.

Tolerans mot 
miljöpåverkan

Eutrofitoleranta arter (4 indikatorer)

Arter som är toleranta mot organisk förore-
ning, eutrofiering och syrgasbrist har givits 
höga värden (4-5) medan renvattenkrävan-
de arter åsatts låga värden (Tabell 1). Ge-
nerellt kan sägas att de intoleranta arterna 
också är rheofila och bentiska. Övervägande 
domineras denna grupp av laxfiskfamiljen, 
medan simpor är intermediära och cypri-
nider (karpfiskar) toleranta. Detta gör att 
det finns en hög korrelation mellan indika-
torn för eutrofitolerans och indikatorn för 
rheofili.

Beräkning har skett av fyra skilda indi-
katorer, dels beräknades andelen individer 
av det totala individantalet som klassats 
som 4 eller 5 under Eutroftolerans i Ta-
bell 1 (Tolandme). Denna indikator förvän-
tas öka med påverkan.

Vidare beräknades andelen intoleranta 
individer av det totala individantalet, som 
intoleranta räknades dem som klassats som 
1 eller 2 under Eutroftolerans i Tabell 1 (In-
toand). Denna indikator förväntas minska 
med påverkan.

Som en tredje indikator beräknades 
kvoten mellan intoleranta individer och 
toleranta individer. Även denna indikator 
förväntas minska med påverkan.

Slutligen användes toleransnivån för 
det taxa som hade flest individer på lokalen 
som en indikator. Denna (Toletaxa) kan 

anta värden från 1 till 5. De olika taxa som 
användes och deras ”poäng” var som följer:

Laxfiskar 1 Ål 4
Nejonögon 2 Grönlingar 4
Simpor 2 Cyprinider 4
Elritsa 2 Spiggar 4
Lake 3 Gädda 4
Abborfiskar 3
Osmeridae 3
Coregonus 3

Saknas arter anges värdet till 5. Denna 
indikator förväntas öka med påverkan.

Försurningskänslighet  
(3 indikatorer)

Egentligen var det först som försurnings-
indikator som fisk kom in i en organiserad 
verksamhet för övervakning av miljön. Idag 
råder ganska god samstämmighet om vad 
olika arter och stadier kräver avseende pH, 
men bilden kompliceras av vattnets sam-
tidiga innehåll av aluminium, mangan och 
kalcium. För den fortsatta diskussionen 
talas endast om pH.

Vid ett visst pH börjar romkorn och unga 
stadier av fisk att dö. Ofta kan det vara ca 
0,3-0,6 pH-enheter mellan de känsligaste 
och den tåligaste individen i pH-känslighet, 
t.ex. beroende på kondition, annan stress 
och exponering. Detta innebär att vid ett 
visst pH så börjar antalet årsungar att 
minska medan vid ett lägre pH så upphör 
föryngringen helt. Medan andra indikatorer 
tar hänsyn till tätheten av arter så baseras 
föreliggande indikator enbart på förekomst 
av arter, men då med åtskillnad av juve-
nila och adulta individer. Detta innebär att 
den som vill ha en ren indikator enbart för 
att bedöma försurningspåverkan även bör 
inkorporera täthet av årsungar i sin modell. 
I föreliggande modell har dock förekomst av 
lax > 0+ (äldre laxungar) åsatts pH-klass 1.

Vid klassning av de olika arternas käns-
lighet har följande klassindelning använts:

Tål ej pH under pH-klass
 6,3  1
 6  2
 5,4  3
 5  4
 4,5  5
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Tabe�
automatiskt särbehandlas i SERS. Detta innebär att om en fisk understiger detta mått så räknas den som juvenil och kan ha en 
annan pH-klass än adulta individer av samma art. * = Angivet i SERS

Fiskart Juvenil storlek 
(mm)

Tolerans

Juvenil-pH Adult-pH

Havsnejonöga 2 3 –

Flodnejonöga < 70 3 3

Bäcknejonöga < 70 3 3

Ål < 100 4 5

Staksill – – –

Faren < 60 2 3

Björkna < 60 2 3

Braxen < 60 2 3

Vimma < 60 2 3

Benlöja < 50 2 3

Asp < 60 2 3

Ruda < 50 2 3

Karp < 60 2 3

Sandkrypare < 50 2 3

Groplöja < 40 2 3

Färna < 60 2 3

Id < 60 3 3

Stäm < 50 3 3

Skärkniv – – –

Elritsa < 40 2 4

Sarv < 50 2 3

Mört < 50 2 3

Sutare < 60 2 3

Fiskart Juvenil storlek 
(mm)

Tolerans

Juvenil-pH Adult-pH

Nissöga < 40 2 3

Grönling < 40 3 3

Mal < 100 2 2

Gädda < 60 4 5

Regnbåge * 2 3

Lax * 2 (1) 3

Öring * 3 4

Röding * 2 3

Bäckröding * 4 5

Harr * 3 4

Siklöja < 60 2 3

Sik < 60 3 3

Nors < 60 2 3

Lake < 60 2 4

Storspigg < 40 2 3

Småspigg < 40 2 3

Stensimpa < 40 2 4

Bergsimpa < 40 2 4

Abborre < 60 3 5

Gös < 60 2 2

Gers < 40 3 3

Skrubbskädda < 40 2 3

pH-känslighet har angetts med tre olika 
indikatorer, dels som en medeltolerans för 
förekommande arters adulta stadier, dels 
för juvenila stadier, samt dels som tolerans 
för den känsligaste arten/stadiet. Vardera 
indikatorn således med ett värde mellan 1 
och 5 (Tabell 2). Dessa indikatorer förvän-
tas öka med påverkan.

Temperaturtolerans (3 indikatorer)

Temperaturtoleransen avser en klassning 
av arterna utgående från vilka vattentem-
peraturer som efter en kortare exponering 
orsakar stress och död (modifierad efter 
Lehtonen 1996). Kallvattenarter (poäng 1-2 

i Tabell 1) stressas vid 18-24º C, intermedi-
ära arter vid 25-30º C och varmvattensarter 
(termofiler, poäng 4-5) vid högre tempera-
tur. Till stor del följer denna indikator även 
tolerans gentemot eutrofiering.

Beräkningar har skett av tre indikato-
rer. Medeltolerans för arterna har beräk-
nats som ovan, dvs. först har respektive 
arts poäng summerats. Den maximalt 
möjliga poängen beräknades som Max = 5 
× Artantal. Andelen temperaturtåliga arter 
beräknades sedan som (Summa/Max) × 100. 
Denna indikator förväntas öka med påver-
kan.

Därefter beräknades ett metrics uti-
från förekommande känsligaste taxa, dvs. 
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förekom enbart ål erhölls värdet 4. Före-
kom dessutom bäckröding erhölls värdet 1. 
Denna indikator förväntas öka med påver-
kan.

Slutligen beräknades en indikator som 
andelen kallstenotherma individer av 
det totala individantalet. Alla arter som 
klassats som 1 eller 2 avseende tempera-
turtolerans (Tabell 1) ansågs vara kallsteno-
therma. Denna indikator förväntas minska 
med påverkan.

Storleksstruktur

Längddiversitet för  
samtliga individer (3 indikatorer)

Diversitet här visar egentligen bara att en 
nisch är fylld och uttrycker inget om ett 
förväntat förhållande mellan nischerna. 
För varje lokal har det beräknats om det 
funnits individer (alla arter medtagna) i 
längdintervallet 0-49 mm, 50-99 mm,  

100-149 mm, 150-199 mm resp. ≥ 200 mm. 
Således finns det fem möjliga ”nischer”. 
Indikatorn beräknades som antalet nischer 
som var besatta, dvs. värdet kan vara heltal 
mellan 1 och 5. Denna indikator förväntas 
minska med påverkan.

Många indikatorer baseras på förekomst 
eller täthet av yngre stadier. Ju större en 
fiskindivid är desto troligare att predations-
risken minskar samtidigt som den kräver 
andra ståndplatser och skydd än mindre 
fränder. En indikator har därför beräknats 
som andelen längdgrupper i det större in-
tervallet (150-199 resp. ≥ 200 mm) som före-
kom; inga = 0, en = 0,5 respektive båda = 1. 
Denna indikator förväntas minska med 
påverkan.

Slutligen har en indikator beräknats 
som beskriver avståndet mellan den lägsta 
respektive högsta längdklassen (uttryckt 1 
till 5) beräknats. Maximalt kan detta anta 
värde 4, dvs. individer både i den lägsta och 
största längdklassen förekommer. Denna 
indikator förväntas minska med påverkan.
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Totalt 52 vattendrag med 114 undersökta 
lokaler ingår i kalibreringsdatasetet. Utav 
dessa har tre lokaler på Gotland och fem 
i Bohuslän ej besökts i fält utan bedöm-
ningen har skett genom intervju komplet-
terat med fältprotokoll från elfisket. Från 
dessa 114 lokaler har ytterligare 46 ”unika 
lokaler” erhållits genom att använda perio-
der med äldre data då påverkan var annor-

Detaljstuderade  
vattendrag och lokaler

lunda, dvs. vissa lokaler ingår två gånger i 
datasetet från perioder med olika påverkan. 
Främst var det försurningspåverkan, eutro-
fieringssituation och vandringsmöjligheter 
som förändrats. Härigenom har 160 ”loka-
ler” erhållits. Det har bedömts att risken för 
pseudoreplikation var acceptabel.  Nedan 
hänvisas genomgående till de 52 vattendra-
gen eller 160 lokalerna.

Vattendrag
De 52 vattendragen var väl spridda geogra-
fiskt och samtliga kustlän utom Norrbotten 
var representerade. Orsaken var att det 
i detta län inte sker några regelbundna 
undersökningar i mindre kustvattendrag. 
Fördelat på kuststräckor så ingick 12 vat-
tendrag från Norrlandskusten, 14 från 
södra Östersjökusten, 8 från Skåne – Ble-
kinge och 18 från västkusten.

Det minsta vattendraget, Tjöstelsrödsån 
i Bohuslän, har ett avrinningsområde på 
14 km2, medan Delångersån var störst 
med 1 994 km2. Samma vattendrag var 
också längst med 156 km. Kortast huvud-
fåra hade Slädabäcken på Alnön med sina 
2,8 km (Tabell 3).

Lokaler
Lokalerna var väl spridda över landet och 
framför allt medelstora vattensystem var 
väl representerade (Tabell 4). Lokaler med 
riktigt små avrinningsområden var frek-
venta på västkusten där ju en högre avrin-
ning ger laxfiskhabitat (dvs. strömmande 
habitat) även i små vatten (Fiskeriverket 
1999).

Tabell 4. Fördelning av detaljstuderade lokaler på 
avrinningsområdesstorlek och region.

Avrinningsområdets storlek (km2)

Region < 10 < 100 < 1 000 > 1 000 Totalt

Norrland 2 16 3 5 26

Ostkust 2 18 5 6 31

Sydkust 0 7 12 0 19

Västkust 14 16 7 1 38

Summa 18 57 27 12 114
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Tabell 3. Ingående vattendrag med länstillhörighet och huvudflodområdesnummer. Vidare anges huvudfårans längd, 
avrinningsområdets storlek, skattad årsmedelvattenföring (Qmed), antal dammar i avrinningsområdet samt beräknat 
fragmenteringsindex. 

Län Huvudflod-
område Vattendrag Längd (km) Yta (km2) Qmed 

(m3/s)
Dammar i 

Aro Fragmindex

24 24 Rickleån 147,1 1 649 16,49 69 75,7

13 102 Suseån 52,2 450 6,3 17 55,9

13 106 Fälån 11,3 30,9 0,432 0 100,0

13 106 Rolfsån 91,3 694 11,589 35 61,0

24 030031 Levarbäcken 13,5 29,4 0,323 0 100,0

24 030031 Prästbäcken 16,5 27,6 0,303 0 100,0

24 032033 Stridbäcken 7,7 113,3 1,246 0 100,0

22 035036 Måsån 21,9 59,7 0,835 0 100,0

22 037038 Inviksån 23,5 163,1 2,283 1 28,5

22 038039 Älandsån 20,0 74,1 1,037 3 42,0

22 039040 Byån 13,3 48,9 0,684 0 100,0

22 039040 Norrån 14,6 50,5 0,707 0 100,0

22 040041 Slädabäcken 2,8 67,9 0,746 0 100,0

21 045 Delångersån 155,7 1 994,1 18,146 23 62,5

21 049 Skärjån 55,5 329,7 4,088 7 59,1

3 054 Tämnarån 99,3 1 258,1 11,071 15 76,5

1 059060 Bergshamraån 25,8 86 0,602 0 100,0

1 059060 Viraån/Loån 26,0 69,6 0,487 4 40,4

1 062063 Skillebyån 12,3 32,9 0,312 0 100,0

1 062063 Vitsån 14,3 55,6 0,528 2 31,3

5 066067 Kolmårdsbäcken 6,5 31,8 0,222 0 100,0

5 066067 Torshagsån 14 35,6 0,249 5 65,0

5 068 Storån 38,4 335,2 2,346 14 22,4

5 068 Söderköpingsån 82,5 882 5,821 14 77,7

5 068069 Börrumsån 11,4 47,3 0,331 0 100,0

5 068069 Passdalsån 15,2 37,46 0,262 1 100,0

8 070071 Gamlebyån 23,4 81,5 0,57 1 39,7

8 070071 Verkebäcksån 18,7 39,2 0,274 1 21,9

8 075 Alsterån 126,7 1 524,8 11,283 45 88,3

10 079080 Brömsebäcken 19,5 67,6 0,473 1 25,6

10 080081 Silletorpsån 34 150,7 1,054 7 65,9

10 082 Ronnebyån 117,3 1 112,70 8,679 35 80,2

10 082 Sörbybäcken 17,80 26,6 0,186 0 100,0
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forts. Tabell 3.

Län Huvudflod-
område

Vattendrag Längd (km) Yta (Km2) Qmed 
(m3/s)

Dammar i 
Aro

Fragmindex

12 088089 Tommarpsån 44,2 169 1,183 1 36,9

12 089 Nybroån 40 315,8 3,189 6 31,3

12 089090 Skivarpsån 24,1 124,3 1,093 4 21,6

12 092 Bråån 51,6 170,2 2,093 2 55,2

12 092 Kävlingeån 104,0 1204 11,438 32 75,0

12 094 Råån 29,2 192,8 1,619 4 39,4

12 096 Rönne å 114,4 1 897 20,108 56 67,1

12 096 Rössjöholmsån 35,6 264 3,511 3 61,0

13 097 Klippebäcken 9,60 208 2,288 1 5,2

13 097 Stensån 47,2 285 3,135 4 56,1

13 099 Alslövsån 20,5 66 1,584 2 32,2

13 099 Genevadsån/
Brostorpsån

37,1 224 5,376 14 73,3

13 101102 Knebildstorpsbäcken 4,20 21,6 0,302 0 100,0

13 102 Slissån 6,30 57,9 0,81 0 100,0

13 103104 Tvååkers kanal 22,0 91,6 1,282 5 55,0

14 108109 Arödsån 12,3 29,8 0,545 0 100,0

14 108109 Tjöstelsrödsån 6,0 14,3 0,261 0 100,0

14 109110 Skredsviksån 9,1 69,2 0,865 0 100,0

14 110111 Broälven 11,5 22,7 0,283 0 100,0

14 110111 Håbybäcken 10,0 42,1 0,526 0 100,0

14 110111 Jorälven 17,1 91 1,137 0 100,0

14 111112 Älgsjöbäcken 4,6 27,3 0,491 0 100,0

9 117 Gothemsån 54,4 707,4 4,951 1 100,0

9 118117 Själsöån 8,9 41,9 0,138 0 100,0
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Expertbedömning av  
påverkan på och kring lokalen
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För att beskriva hur påverkan fördelades 
mellan de 160 lokalerna gjordes en PCA 
(principal component analys) där de tretton 
variablerna så att säga reducerades till tre 
kombinerade (Figur 2). Denna analys visa-
de att det förekom tre huvudsakliga kluster 
av påverkan; jordbruksvattendrag som var 
eutrofierade och ofta hade punktutsläpp 
från reningsverk eller liknande; försurade 
vattendrag med påverkan från skogsbruk 
samt vattenkraftskadade vattendrag med 
vandringshinder och kanaliseringar. Utö-
ver dessa tre huvudkategorier fanns små 
vattendrag som uppvisade problem med 
uttorkning. Dessutom förelåg en artificiell 
påverkan i form av vägpassager, hårdytor 
och dammar i större vattendrag på låg höjd.

Påverkan noterades vid fältbesöket 
också som förekomst av kraftverk, på-
verkan på vattenfårans form, företagna 
rensningar samt strandskogens utseende. 
Hela 44 % av lokalerna hade dämmen 
uppströms, i 27 % var det även kraftverk 
uppströms. Vattenfåran var kanaliserad vid 
24 % av lokalerna och något rätad vid 26 %, 
således var det bara 50 % som bedömdes 
som icke kanaliserade/rätade. Detta visar 
på en stor påverkan på kustvattendragen. 
Denna bild accentueras ytterligare av att 
64 % av lokalerna bedömdes ha rensats 
på sten. I 14 % av vattendragen bedömdes 
rensningen som omfattande. Trots denna 
fysiska påverkan hade endast 9 % av loka-
lerna restaurerats genom s.k. biotopvård.

Figur 2. Principal component analys av expertbedömda påverkansvariabler 
(klassade 1 till 5) med tre presenterade axlar (Component 1 till 3).
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Även den skuggande bården av träd 
utmed vattendragen som skyddar mot höga 
temperaturer och igenväxning var ofta 
reducerad. Utmed 26 % av lokalerna var 
strandskogen obefintlig – ringa och vid yt-
terligare 10 % fanns bara en smal bård på 
ena stranden. Avståndet till närmaste åker 
var mindre än 3 m på 7 % av lokalerna. Pre-
cis lika stor andel hade ett hygge mindre än 
3 m från vattendraget.

Expertbedömningen av påverkan i 
klasserna 1 till 5 visade dock att endast få 
lokaler bedömdes i medeltal vara utsatta 
för riktigt hög påverkan (Tabell 5). Vatten-
kraft, eutrofiering, kanalisering och försur-
ning var de påverkanstyper som bedömdes 
ge den högsta graden av genomsnittlig 
påverkan.

Utgående från medel- eller median-
påverkan kan man anta att påverkan på 
lokalerna var relativt ringa, medelvärdena i 
påverkan var ju relativt låga (Tabell 5). En 
lokal som hade en hög påverkan av eutrofie-
ring hade dock naturligtvis samtidigt en låg 
försurningspåverkan. Vattendrag med tork-
risk hade ofta ingen vattenkraft osv. Med-
elvärden av påverkan är därför bedrägligt. 
Ser man till största noterade påverkans-
klass på respektive lokal blev medelvärdet 

Tabell 5. Medelvärde, medianvärde och antal av de 160 lokalerna som bedömdes ha olika grad 
av påverkan. Påverkansklass 1 är ingen och 5 är grav påverkan. 

Påverkanstyp Medel Median Klass1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5

Skogsbruk 1,4 1 109 40 7 4 0

Jordbruk 2,2 2 56 32 56 13 3

Vattenkraft 1,8 1 103 15 19 18 5

Tätort m.m. 2,0 1 85 26 26 17 6

Punktutsläpp 1,4 1 119 19 15 6 1

Försurning 1,7 1 97 26 21 14 2

Eutrofiering 2,2 2 59 40 39 10 12

Kanalisering 1,7 1 83 48 19 7 3

Torka 1,7 1 87 43 18 9 3

Konnektivitet 1,6 1 102 39 10 4 5

Tabell 6. Högsta noterade påverkansklass för de 
undersökta 160 lokalerna. 

Påverkans-
klass

Antal 
lokaler Procent (%) Kumulativ (%)

2 10 6,5 6,5

3 48 27,3 33,8

4 67 43,5 77,3

5 35 22,7 100

Totalt 160 100

3,8 och medianvärdet 4, dvs. lokalerna hade 
vanligen någon stark påverkan. Betraktat 
på detta sätt hade 6,5 % av lokalerna låg-
måttlig påverkan, medan resterande hade 
olika nivå av större påverkan (Tabell 6).

För att reducera antalet påverkansva-
riabler kan man använda resultatet från 
PCA (Figur 2). Dessutom genomfördes en 
hierarkisk klusteranalys (Figur 3). Primärt 
urskiljdes sju grupper. I dessa utvaldes den 
påverkansvariabel som hade bäst fördel-
ning, dvs. förekomst av såväl opåverkade 
som intermediärt och gravt påverkade 
vatten. Dessutom togs hänsyn till vilka 
påverkansvariabler som var korrelerade 
(Figur 2).
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Utgående från detta utvaldes vandrings-
hinder, försurning, kanalisering, vatten-
kraft, torkrisk samt eutrofiering som de sex 
påverkansvariablerna på lokalnivå. Påver-
kan beräknades på lokalnivå som summan 
av påverkan av de sex variablerna (var och 
en klassad från 1 till 5).

Påverkan = Vattenkraft + Försurning + Eutro-
fiering + Kanalisering + Torka + Vandringshin-
der

Om den enskilda påverkan från någon 
av de sex påverkansvariablerna (vat-
tenkraft, försurning, eutrofiering, torka, 

vandringshinder eller kanalisering) var 
4 klassades den samlade påverkan som 
klass 4. På motsvarande sätt klassades på-
verkan till klass 5 om någon enskild påver-
kan bedömdes vara 5.

Detta innebär att påverkan kan anta 
värden från 6 till 30. Klassning till 5 påver-
kansklasser har skett enligt:

Påverkan  < 8 = klass 1
Påverkan  8-10 = klass 2
Påverkan  11-12 = klass 3
Påverkan  13-15 = klass 4
Påverkan  > 15 = klass 5

Figur 3. Hierarkisk klusteranalys (squared-euclidean mellan grupper) av utvalda 12 påverkansvariabler på lokalnivå.

Skogsbruk 3

Torkrisk 11

Punktutsläpp 7

Vandringshinder 12

Försurning 8

Rensning 1

Kanalisering 10

Tätort 6

Vattenkraft 5

Jordbruk 4

Eutrofiering 9

Riparian 2

 Num

Rescaled Distance Cluster Combine

0 5 10 15 20 25



27

Bedömning av miljötillstånd i kustvattendrag med hjälp av fisk

Figur 3. Hierarkisk klusteranalys (squared-euclidean mellan grupper) av utvalda 12 påverkansvariabler på lokalnivå.
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Figur 4. Exempel på lokaler med olika grad av påverkan. För två av lokalerna har påverkan skiftat under de år elfiske skett. För Levarbäcken har 
förhållandena förbättrats tack vare kalkning och Börrumsån påverkas vissa år av låg vattentillgång och uppströms jordbruksmark  
(Foto: Erik Degerman, Anders Eklöv och Bo Öhman).

Torshagsån - Påverkan = 2 Levarbäcken, E4 - Påverkan = 1-4

Börrumsån, Ravinen - Påverkan = 2-3 Rönne å, V. Sönnarslöv - Påverkan = 4
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Urval av indikatorer

Idealt avviker en indikator linjärt med 
ökad påverkan. I naturen är den övervä-
gande delen av processer dock icke-linjära. 
I många fall finns ett motstånd mot för-
ändringar tills en viss nivå på påverkan 
kan medföra en stor ändring. Bortfall av en 
nyckelorganism vid ett visst givet pH, sy-
revärde eller vandringshinder kan medföra 
stora förändringar för återstående organis-
mer.

Detta innebär att relevanta indikatorer 
kan förväntas svara på två sätt:
-gradvis förändring med påverkan
-plötslig förändring vid viss nivå av påver-
kan

Den första typen av respons testas med 
Spearman Rank korrelation, medan den 
andra typen visualiseras med Box-plot. I en 
box-plot representeras median och 25- till 
75 %-percentilen av den centrala boxen. 
Värden utanför boxen men inom 5- res-
pektive 95 %-percentilen redovisas som en 
vertikal linje ovan respektive under boxen. 
Utanförliggande värden (outliers och extre-
mer) representeras av enskilda punkter.

Förekomst av arter  
och laxfisk
Endast i påverkansklass 5 saknades arter 
helt på de undersökta lokalerna (4 fall av 
26 som klassats i påverkansklass 5, Ta-
bell 7).

Lax och/eller öring förekom alltid i på-
verkansklass 1, 2 och 3 (Tabell 8). I påver-
kansklass 4 var det i fyra fall av 53 (7 %) 
som de saknades. I påverkansklass 5 sakna-
des arterna i 61 % av fallen. Med andra ord 
saknades aldrig arterna i påverkansklass 
1-3, och någon av arterna kan förekomma 
ända upp till påverkansklass 5.

Förväntat artantal
Både den faktiska deviationen och den 
absoluta uppvisade svag korrelation mot 
påverkan (korrelationskoefficient 0,096 
respektive 0,009). Det förelåg således ingen 
generell påverkan av artantalet som var 
korrelerad till påverkan (Figur 5). Orsa-
ken torde främst vara det låga artantalet 
(medeltal = 3,0; SD 1,8; n = 160) som gör att 
slumpen får stort utrymme.

Förväntad individtäthet av 
målarterna
Deviationen i öringtäthet (r = 0,579) res-
pektive absolutvärdet av deviationen 

Tabell 7. Antalet fångade arter per lokal i olika 
påverkansklasser (n = 160).

Artantal

Påverkansklass

Total1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 4 4

1 3 10 3 15 6 37

> 1 7 44 14 38 16 119

Total 10 54 17 53 26 160

Tabell 8. Förekomst av en eller båda arterna av lax 
och öring resp antal lokaler där båda arterna saknades 
fördelat på påverkansklass.

Lax och/ 
eller öring 

Påverkansklass

Total1 2 3 4 5

Saknas 0 0 0 4 16 20

En art 9 40 13 39 10 111

Båda 1 14 4 10 0 29

Total 10 54 17 53 26 160

Redovisning av enskilda indikatorer
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Figur 5. Deviationen i artantal (predikterat – observerat) avsatt mot 
olika påverkansklass.

(r = 0,596) var signifikant korrelerade med 
påverkan (Figur 6).

För lax var korrelationen också stark  
(r = 0,81 respektive 0,742, beräknat enbart 
på vatten som historiskt skulle hysa lax, 
n = 40). Dock var det dålig separation mel-
lan klass 2 och 3 (Figur 7).

Andel Salmo (lax + öring) 
av individantalet
Andelen lax + öring av det totala individ-
antalet var signifikant negativt korrelerat 
med påverkan (r = -0,617; Figur 8). Andelen 
tenderade att vara över 0,8 på opåverkade 
lokaler.

Förekomst av  
årsungar av lax och öring
Årsungar av lax/öring förekom alltid i 
påverkansklass 1 och 2 (Tabell 9). Vid 
högre påverkan tenderade årsungar att 
saknas, men förekom faktiskt på 35 % av 
lokalerna som klassats som gravt påver-
kade (klass = 5). Denna dikotoma variabel 
uppvisade trots detta hög korrelation med 
påverkansklass (r = -0,559).

Andel årsungar  
av lax och öring
För denna indikator var korrelationskoeffi-
cienten 0,392 (Spearman rank r). Deviation 
ökade med påverkansklassen, men det var 
stora överlapp mellan påverkansklasser 
(Figur 9).

Tillväxt hos årsungar
På grund av icke fullständiga längdmät-
ningar på flera lokaler samt i andra fall 
avsaknad av arten kunde inte denna indi-
kator beräknas för alla lokaler. För öring 
var deviationen från förväntad tillväxt i 
faktiskt respektive absolutvärde (Figur 10) 
svagt korrelerade med påverkan (r = 0,17 
resp. 0,21). Även för lax var korrelationerna 
låga (r = -0,248 resp. 0,480; n = 26).

Andel bentiska arter
Andelen bentiska arter respektive andelen 
bentiska individer var negativt korrelerade 
med påverkan (r = -0,392 respektive -0,415). 
Framför allt påverkansklass 1 respektive 5 
skilde ut sig från övriga klasser (Figur 11). 
Korrelationen mellan de båda indikatorer-
na var hög (r = 0,84).

Andel rheofila arter
Det var stora överlapp mellan påverkans-
klasserna vad avser andelen rheofila arter 
och individer (Figur 12). Andelen rheofila 
arter respektive individer var negativt kor-
relerade till påverkan (r = -0,29 respektive 
-0,387). De var sinsemellan starkt korrele-
rade (r = 0,76).
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Avser endast laxvattendrag (n = 40).
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Figur 8. Andelen Salmo lax + öring av individantalet avsatt mot 
påverkansklass (n = 160).

Figur 9. Deviation i observerad andel årsungar avsatt mot 
påverkansklass (n = 160).

Figur 10. Den faktiska deviationen i öring 0+ längd (vänster, n = 101) tenderade att öka med påverkan, medan effekten var motsatt för lax 
(höger, n = 26).
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Figur 11. Andelen bentiska arter (vänster) respektive andelen bentiska individer (höger) avsatt mot påverkan.
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Figur 12. Andelen rheofila arter (vänster) respektive individer (höger) avsatt mot påverkan.
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Individbalans mellan 
bentisk-rheofila arter
Denna indikator var signifikant negativt 
korrelerad med påverkan (r = -0,586), men 
spridningen i materialet var mycket stor 
– speciellt i påverkansklass = 4 (Figur 13). 
Dock urskilde sig tydligt påverkansklass 1 
respektive 5.

Långmigrerande
Andelen långmigrerande arter respektive 
andelen långmigrerande individer var signifi-
kant negativt korrelerade med påverkan  
(r = -0,639 resp. -0,615). Detta var ett av de få 
fall då indikatorer baserat på förekommande 
arter gav bättre upplösning än baserat på 
förekommande individer (Figur 14).

Födoval
Diversiteten i yngre individers födoval  
(r = -0,13) respektive andelen omnivora 
individer (r = 0,24) var ringa korrelerade 
med påverkan.

Lekhabitat
Andelen individer som begraver sin rom i 
bottnen var signifikant negativt korrelerad 
med påverkan (r = -0,377). Upplösningen 
mellan olika påverkansklasser var dock 
dålig (Figur 15).

Livslängd
Andelen kortlivade arter respektive indi-
vider (Figur 16) som lever i strömhabitat 
ökade med påverkansklass (r = 0,295 resp. 
r = 0,446). Andelen långlivade arter respek-
tive individer i samma habitat var negativt 
korrelerade med påverkan (r = -0,341 resp. 
r = -0,008).

Tolerans mot eutrofiering
Andelen toleranta individer visade en signi-
fikant korrelation med påverkan (r = 0,537). 
Korrelationen var lägre för andelen intole-

Tabell 9. Andel (%) lokaler som saknade respektive hade 
årsungar avsatt mot påverkansklass (n = 160). 

Påverkansklass

Årsungar 1 2 3 4 5

Saknas (%) 0 0 12 42 65 

Förekommer (%) 100 100 88 56 35

ranta individer (r = -0,417). Dominerande 
tolerant taxa gav en hög korrelation  
(r = 0,665), medan kvoten mellan intole-
ranta och toleranta individer gav en stark 
negativ korrelation (r = -0,640)  
(Figur 17 och 18).

Försurningskänslighet
Tre indikatorer användes av vilka medelto-
lerans för pH beräknat på andel individer 
adulta arter inte var korrelerat (r = -0,065) 
med påverkansklass, däremot var motsva-
rande beräknat för andel individer av juve-
nila stadier negativt korrelerat (r = -0,376; 
Figur 13). pH indikerat av de känsligaste 
taxat var positivt korrelerat (r = 0,460), 
men det var i huvudsak beroende på påver-
kansklass 5 (Figur 19).

Temperaturtolerans
Temperturtolerans bedömdes med tre indi-
katorer, varav medeltemperaturtolerans för 
förekommande arter inte var korrelerad med 
påverkan (r = -0,113). Temperaturtolerans 
enligt vad den känsligaste arten indike-
rade var signifikant positivt korrelerat med 
påverkan (r = 0,488), men indikatorn kunde 
endast skilja ut påverkansklass 5 (Figur 20). 
Andelen kallstenotherma uppvisade hög kor-
relation (r = -0,414) och hade bättre upplös-
ning mellan påverkansklasserna (Figur 20).

Längdfördelning
Längddiversiteten, dvs. alla individers stor-
leksstruktur, var negativt korrelerad med 
påverkan (r = -0,394; Figur 21) medan ande-
len storväxta individer var svagare negativt 
korrelerad (r = -0,19). Upplösningen mellan 
olika påverkansklasser var svag, delvis kan-
ske beroende på att 64 lokaler föll bort på 
grund av att alla individer inte längdmätts.
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Figur 13. Balans mellan rheofila-bentiska arter visade sig trots hög 
negativ korrelation med påverkan inte ge ett stabilt utfall.

Figur 14. Andelen arter (vänster) respektive individer (höger) av långmigrerande avsatt mot påverkan.
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Figur 15. Andelen individer av arter som lägger rom i bottnen avsatt 
mot påverkan.
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Figur 16. Andel kortlivade individer som lever i strömhabitat avsatt 
mot påverkan.
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Figur 20. Temperatur indikerat av känsligaste taxat (vänster) respektive andelen kallstenotherma individer avsatt mot påverkan. 
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representerade, avsatt mot påverkan.
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Femton potentiella indikatorer valdes ut 
efter denna första genomgång (Tabell 10). 
Indikatorer som inte omfattade alla lokaler, 
dvs. sådana baserade på längd undveks. 
För att inte få för stor redundans bör starkt 
korrelerade indikatorer undvikas, såvida de 
inte svarar olika mot påverkan. För att stu-
dera korrelation mellan indikatorer upprät-
tades en korrelationsmatris (Tabell 10).

Höga korrelationer förelåg främst för 
indikatorerna andel ”rheofila” och ”rom i 
botten”. Dessa bör undvikas i ett samman-
satt index. Dessutom var naturligtvis indi-
katorer ”förekommer 0+” starkt korrelerat 

Tabell 10. Korrelationsmatris mellan de indikatorer som var mest korrelerade med påverkansklass (Spearman Rank r angivet). Höga 
korrelationer angivna med fetstil.
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Kortlivade 0,45 0,25 -0,73 -0,22 0,11 -0,47 -0,42 -0,54 -0,41 0,24 -0,49 -0,39 -0,54 0,09 -0,50

Toleranta 0,54 0,57 -0,59 -0,43 0,31 -0,52 -0,71 -0,54 -0,71 0,24 -0,43 -0,93 -0,32 0,28 -0,41

Intoleranta -0,42 -0,22 0,76 0,10 0,00 0,44 0,53 0,50 0,52 -0,49 -0,43 0,67 0,40 0,08 0,99

Kvot intol/tol -0,64 -0,60 0,74 0,42 -0,31 0,54 0,68 0,64 0,68 -0,39 -0,93 0,67 0,40 -0,26 0,65

pH juvenila -0,38 -0,24 0,55 0,28 -0,26 0,42 0,40 0,56 0,39 -0,54 -0,32 0,40 0,40 -0,22 0,41

pH känsligast 0,46 0,45 -0,19 -0,62 0,58 -0,10 -0,14 -0,25 -0,14 0,09 0,28 0,08 -0,26 -0,22 0,08

Temp 
känsligast

-0,41 -0,22 0,77 0,11 0,00 0,42 0,54 0,51 0,53 -0,50 -0,41 0,99 0,65 0,41 0,08

Sammanfattning av indikatorurval

med deviationen i ”andel årsungar”, varför 
den förra indikatorn utgår. ”Kvoten mel-
lan intoleranta/toleranta” var naturligtvis 
korrelerad till ”andel toleranta” och ”andel 
intoleranta”. Då det sistnämnda uppvisade 
lägst korrelation med påverkan och mycket 
hög korrelation med ”andelen kallsteno-
therma individer” utgår indikatorerna 
”intoleranta”. Indikatorer ”pH-känsligast 
taxa” hade ingen uppdelning mellan påver-
kansklass 1 och 2 och föreslås därför utgå.

Totalt föreslås således 10 indikatorer 
kunna användas för att göra ett samman-
satt index (se nästa avsnitt).
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Föreslaget fiskindex

Sammanvägt summaindex
De 10 utvalda enskilda indikatorerna 
kan sammanvägas på olika sätt. Enklast 
slår man samman alla indikatorer till ett 
summaindex. Nedan görs ett enkelt sam-
mansatt poängsystem där de utvalda 10 
indikatorerna kombineras. Först klassas 
värdet för varje enskild indikator i en skala 

1 till 5, där 1 avser värdet på indikatorn 
inom påverkansklass 1 och så vidare. Klass-
gränser har satts utifrån 25- resp. 75 %-
percentiler samt 5- resp. 95 %-percentiler 
(framgår av Figur 5-21), men har justerats i 
några fall där dataunderlaget varit svagt.

1. Deviation i täthet av öring (eller lax i laxvattendrag)

Om deviationen är mellan -0,7 och 0,52 = Klass 1
Om deviationen är mindre än -0,7 eller större än 0,52 = Klass 2
Om deviationen är mindre än -1 eller större än 0,7 = Klass 3
Om deviationen är större än 0,88 = Klass 4
Om deviationen är större än 1,2 = Klass 5

2. Andel lax + öring av totala individantalet

Om andelen är större än 0,9 = Klass 1
Om andelen är mindre än eller lika med 0,9 = Klass 2
Om andelen är mindre än 0,8 = Klass 3
Om andelen är mindre än 0,7 = Klass 4
Om andelen är mindre än 0,5 = Klass 5

3. Deviation i andel årsungar av lax och öring av totala individantalet lax + öring

Om deviationen är mindre eller lika med 0,25 = Klass 1
Om deviationen är större än  0,25 = Klass 2
Om deviationen är större än  0,4 = Klass 3
Om deviationen är större än  0,5 = Klass 4
Om deviationen är större än  0,8 = Klass 5

4. Andel bentiska individer.

Om andelen är större eller lika med 0,8 = Klass 1
Om andelen är mindre än 0,8 = Klass 2
Om andelen är mindre än 0,75 = Klass 3
Om andelen är mindre än 0,5 = Klass 4
Om andelen är mindre än 0,25 = Klass 5
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5. Andel långmigrerande arter

Om andelen är större än 0,8 = Klass 1
Om andelen är mindre än eller lika med 0,8 = Klass 2
Om andelen är mindre än 0,70 = Klass 3
Om andelen är mindre än 0,6 = Klass 4
Om andelen är mindre än 0,40 = Klass 5

6. Andel kortlivade individer

Om andelen är mindre än eller lika med 0,2 = Klass 1
Om andelen är större än 0,2 = Klass 2
Om andelen är större än 0,3 = Klass 3
Om andelen är större än 0,4 = Klass 4
Om andelen är större än 0,6 = Klass 5

7. Andel toleranta individer

Om andelen är mindre än eller lika med 0,03 = Klass 1
Om andelen är större än 0,03 = Klass 2
Om andelen är större än 0,06 = Klass 3
Om andelen är större än 0,09 = Klass 4
Om andelen är större än 0,12 = Klass 5

8. Kvot intoleranta/toleranta individer

Om kvoten är större än eller lika med 25 = Klass 1
Om kvoten är mindre än 25 = Klass 2
Om kvoten är mindre än 15 = Klass 3
Om kvoten är mindre än 5 = Klass 4
Om kvoten är mindre än 1 = Klass 5

9. Andel pH-känsliga juveniler

Om andelen är större eller lika med 0,90 = Klass 1
Om andelen är mindre än 0,90 = Klass 2
Om andelen är mindre än 0,85 = Klass 3
Om andelen är mindre än 0,8 = Klass 4
Om andelen är mindre än 0,7 = Klass 5

10. Andelen kallstenotherma individer.

Om andelen kallstenotherma är större eller lika med 0,9 = Klass 1
Om andelen kallstenotherma är mindre än 0,9 = Klass 2
Om andelen kallstenotherma är mindre än 0,8 = Klass 3
Om andelen kallstenotherma är mindre än 0,7 = Klass 4
Om andelen kallstenotherma är mindre än 0,6 = Klass 5
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Det sammanvägda indexet kan sedan 
beräknas som summan av de 10 indika-
torerna. Värdet kunde alltså vara från 10 
till 50. Efter att detta nya index beräknats 
testades det mot påverkan vad avser förmå-
gan att separera ut påverkansklass 4 och 
5 från övriga (logistisk regression). Detta 
visade att indikatorn ”deviation i täthet av 
målarterna” borde viktas högre än övriga 
indikatorer och i den slutliga modellen tas 
10 gånger detta värde tillsammans med 
summan av övriga indikatorer värde.

Summerat index = 10 × indikator 1 
+ indikator 2 + indikator 3 +…..+ indikator 10

Beräknas indexet på detta sätt så skiljer 
påverkansgrupper 1, 4 och 5 väl ut sig, 
medan separationen mellan påverkansklass 
2 och 3 var dålig (Figur 22).

Figur 22. Sammanvägt fiskindex från 10 indikatorer avsatt mot expertbedömd påverkansklass.
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x

Påverkansklass

Används detta index så kan följande 
klassindelning göras:

Påverkansklass 1 = Index 19-30
Påverkansklass 2 = Index 31-39
Påverkansklass 3 = Index 40-54
Påverkansklass 4 = Index 55-81
Påverkansklass 5 = Index > 81

Klassar vi på detta sätt så blir resultatet 
att 46 % av lokalerna klassades till ”rätt” 
påverkansklass (Tabell 11). Bara 7 % av 
lokalerna hamnade dock mer än en klass 
fel, således hamnar 93 % av lokaler +/- en 
påverkansklass. Mest intressant är dock 
förmågan att skilja ut ringa påverkade lo-
kaler (påverkansklass 1 och 2) från övriga. 
Enbart utifrån det sammanvägda index 
klassas 87 % av lokalerna rätt, vilket får 
anses vara ett acceptabelt resultat.
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Tabell 11. Skattad påverkansklass utifrån sammanvägt 
index mot påverkansklass enligt expertbedömning. 
Angivna värden avser antal lokaler i olika klasser.

Fisk-
Indexklass

Påverkansklass (expert)

Total1 2 3 4 5

1 6 27 2 0 0 35

2 4 19 3 3 0 29

3 0 12 3 9 1 25

4 0 5 2 23 5 35

5 0 0 1 13 22 36

Total 10 63 11 48 28 160

Stegvis metod
Istället för ett sammansatt index kan man 
göra en stegvis modell i form av ett ”deci-
sion tree”. Steg för steg delas materialet 
upp i undergrupper baserat t.ex. på frek-
venser av rätt klassade testat med t.ex. 
chi-2-test, logistisk regression eller dis-
kriminantsanalys. De senare två ger ofta 
likvärdigt resultat, men logistisk regres-
sion är oftare enklare att visualisera. Som 

beroende variabler i dessa analyser kan 
användas de utvalda metrics, ibland ihop 
med det sammanvägda indexet. Detta sätt 
att stegvis successivt separera ut grupper 
kan diskuteras men med bonferronikorrek-
tion brukar förfarandet anses tillförlitligt. 
Vi har valt att inte gå vidare med denna 
metod, men vill i alla fall peka på denna 
möjlighet.
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Validering av fiskindex

För att testa den föreslagna modellen har 
detta gjorts på resterande elfisketillfällen 
på undersökta lokaler. Nackdelarna med 
detta är uppenbara eftersom den påver-
kansklassningen har tagits fram på samma 
sätt (och av samma personer) som den som 
använts i modellen. Dessutom testas här 
modellen mot lokaler som redan ingår i un-
derlagsmaterialet. Vi har tillåtit oss detta 
ändå som en metod att se hur stabil model-
len verkar.

På lokaler med replikat, dvs. flera inrap-
porterade elfisketillfällen, valdes genom-
gående det tillfället som var näst längst 
ifrån tidsmässigt till det elfisketillfälle som 
använts som underlag till modellen. Kravet 
var naturligtvis också att elfisket skulle 
vara utfört inom tidsperioden 20 juli till 20 
september. När så ej var fallet togs nästa 
elfisketillfälle osv. Antalet ingående lokaler 
reducerades till 124 eftersom det inte fanns 
replikat på samtliga.

Tabell 12. Skattad påverkansklass på valideringsdata utifrån sammanvägt index mot 
påverkansklass enligt expertbedömning. Angivna värden avser antal lokaler i olika 
klasser (n = 124).

Fältbedömd
Sammanvägt fiskindex

Total
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 

Påverkans-
klass

1 8 2 0 0 0 10

2 14 20 11 1 1 47

3 3 4 2 1 0 10

4 0 1 8 18 10 37

5 0 0 2 4 14 20

Total 25 27 23 24 25 124

I detta material var precisionen nästan 
exakt densamma och 50 % av lokalerna 
klassades till rätt påverkansklass (Ta-
bell 12). Endast 6 % klassades mer än en 
påverkansklass ifrån den som bedömts av 
experter.

Resultaten visade således att model-
len är stabil men inte ger ett fullt nöjak-
tigt resultat i klassificering av lokaler till 
rätt påverkansklass. Precisionen är dock 
i paritet med vad som brukar erhållas vid 
motsvarande arbeten (Oberdorff m.fl. 2000), 
t.ex. vid det pågående Europeiska forsk-
ningsprojektet FAME (muntl. medd. Didier 
Pont). Ser man till klassning av lokaler som 
ringa påverkade (påverkansklass 1 och 2) 
respektive påverkade (påverkansklass 3-5) 
så var 81 % rätt klassade. Gäller det att 
skilja ut mycket påverkade lokaler (på-
verkansklass 4 och 5) från övriga så blev 
87 % rätt klassade. Återigen var resultaten 
stabila, men precisionen bör ökas för att få 
fram en operationell modell.
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Fiskindikerad och 
expertbedömd status jämförd 
med GIS-data

Förelåg det ett statistiskt samband mellan 
avrinningsområdesvariabler och fiskindex?
Det framtagna fiskindexet har den fördelen 
att den möjliggör jämförelser av vitt skilda 
vattendrag, stora som små samt nordliga 
som sydliga. De 160 lokalerna har tidigare 
klassats med fiskindex. Denna klassning 
används för att dela upp de elfiskade loka-
lerna i två grupper, opåverkade respektive 
påverkade, vardera omfattande klass 1-2 
respektive 3-5 i fiskindex.

Nedan testas med en enkel Anova om 
det förelåg statistiskt signifikanta skillna-
der i påverkan på avrinningsområdesnivå 
mellan lokaler klassade som opåverkade 
respektive påverkade. Noterbart var att sig-
nifikanta skillnader inte förelåg (Tabell 13). 
Mindre vattendrag (med åtföljande kortare 
huvudfåra) var vanligare i klassen som 
bedömdes som opåverkad utifrån fiskindex, 
men skillnaden var således ej signifikant.

Nu bör det beaktas att de utvalda elfis-
kelokalerna generellt ligger i avrinnings-
områdenas nedre del och andelen dämmen 
uppströms, eller antalet vägkorsningar i 
avrinningsområdet som helhet kan sakna 
betydelse. Definitivt torde fragmenterings-
index och barriäreffekt sakna betydelse 
eftersom lokalerna ligger nedströms defi-
nitivt vandringshinder. Resultaten speglar 
således främst fiskpopulationerna i den 
nedre delen av avrinningsområdet medan 
GIS-data avser hela avrinningsområdet. 
De GIS-data som använts var inte speciellt 
korrelerade med fiskfaunan i dessa nedre 
delar av avrinningsområdet.

Risken fanns dessutom att lokalvalet 
i fält gör att det huvudsakligen är skill-

nader i habitatkvalitet som avspeglades 
i elfiskeresultatet. Detta borde dock vara 
mindre troligt då den utvalda habitattypen 
är relativt begränsad, dvs. lokalerna borde 
vara ganska likartade. De som elfiskar gör 
i fält en bedömning av lokalens värde som 
uppväxtplats för lax- och havsöringungar. 
Denna bedömning görs i en tregradig skala; 
0 (dålig), 1 (intermediär) och 2 (god). Det 
skilde inte signifikant (Chi-2-test, p = 0,16) 
i lokalvärde mellan påverkansgrupperna 
(Tabell 14), snarare var det en jämn fördel-
ning av lokalvärden (habitatkvalitet) mel-
lan påverkansklasserna. 

Slutligen gjordes ett försök att utgående 
från GIS-data försöka prediktera (steg-
vis logistisk regression) vilka lokaler som 
var opåverkade (fiskindex 1-2) respektive 
påverkade (fiskindex 3-5). Ingen signifi-
kant modell kunde erhållas. Med andra ord 
kunde befintliga GIS-data inte användas 
för att förutsäga vilka lokaler som hade en 
fiskfauna som indikerade påverkan.

Tabell 14. I fält bedömt lokalvärde (habitatkvalitet) som 
uppväxtmiljö för lax- och öringungar i en tregradig 
skala 0-1-2 i relation till bedömd påverkansgrad utifrån 
fiskindex.

Påverkan enligt fiskindex

Lokalvärde Ej påverkad Påverkad Total

0 1 6 7

1 24 23 47

2 37 34 71

Total 62 63 125
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Tabell 13. Medelvärde av olika avrinningsområdesvariabler för lokaler som anses opåverkade eller påverkade 
(fiskindikerad påverkansklass > 2). De båda grupperna har jämförts med en enkel Anova. Asterisk (*) markerar att 
statistiskt test skett på logaritmerade data.

95 % konfidensintervall Anova

Variabel
Påverkans-
grupp

A
nt

al
 lo

ka
le

r

M
ed

el
vä

rd
e

S
td

. E
rr

or

Låg Hög p-värde

Längd, huvudfåra (km)
Opåverkad 64 25,97 2,88 20,21 31,73

Påverkad 96 38,75 4,18 30,45 47,05 0,12*

Areal (km2)
Opåverkad 64 166,39 30,14 106,15 226,63

Påverkad 96 340,87 55,85 229,99 451,76 0,14*

Källflödesaltitud
Opåverkad 64 114,35 6,90 100,56 128,14

Påverkad 96 123,10 9,01 105,22 140,99 0,48

Fallhöjd
Opåverkad 64 113,47 6,91 99,67 127,27

Påverkad 96 121,87 8,98 104,05 139,70 0,49

Lutning (%)
Opåverkad 64 0,80 0,10 0,60 1,01

Påverkad 96 0,61 0,07 0,47 0,74 0,09

Vattenföring (m3/s)
Opåverkad 64 1,99 0,34 1,31 2,66

Påverkad 96 3,33 0,50 2,33 4,33 0,18*

Dammar (antal i aro)
Opåverkad 64 2,19 0,56 1,07 3,30

Påverkad 96 3,59 0,68 2,25 4,94 0,14

Dammar (antal krvdammar 
i aro)

Opåverkad 64 0,64 0,21 0,22 1,06

Påverkad 96 1,05 0,23 0,59 1,52 0,21

Dammar (per km huvudfåra)
Opåverkad 64 0,050 0,009 0,031 0,068

Påverkad 96 0,052 0,006 0,039 0,064 0,85

Dammar (per km2 aro)
Opåverkad 64 0,017 0,003 0,011 0,023

Påverkad 96 0,015 0,002 0,011 0,018 0,51

Fragmenteringsindex
Opåverkad 64 76,69 3,46 69,78 83,60

Påverkad 96 74,83 2,82 69,22 80,44 0,68

Barriäreffekt
Opåverkad 64 89,91 2,04 85,82 94,00

Påverkad 96 91,57 1,46 88,68 94,47 0,5

Vägkorsningar (antal)
Opåverkad 64 15,03 1,23 12,58 17,48

Påverkad 96 16,22 1,15 13,93 18,50 0,49

Kanaliserade (km)
Opåverkad 64 6,13 0,92 4,29 7,96

Påverkad 96 6,68 0,97 4,75 8,61 0,69

Andel skogsmark
Opåverkad 64 57,92 2,84 52,24 63,60

Påverkad 96 58,06 2,75 52,61 63,51 0,97

Andel tätort
Opåverkad 64 3,76 0,55 2,65 4,87

Påverkad 96 5,05 0,94 3,19 6,90 0,30

Andel jordbruksmark
Opåverkad 64 29,76 2,93 23,91 35,61

Påverkad 96 27,86 2,66 22,58 33,14 0,64
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Förelåg ett samband  
mellan närmiljön och fiskindex?
Vid fältbedömningen gjordes även vissa 
bedömningar av närmiljön (100 m längs 
vattendraget och 30 m inåt land på vardera 
sidan) kring lokalen. De variabler som klas-
sades framgår av Bilaga 1. Dels noterades 
om det fanns dämmen respektive vatten-
reglering uppströms lokalen  
(0 eller 1). Denna klassning hade högre 
upplösning än vad som var möjligt från 
karta i och med att mindre dammar som 
inte fanns med på kartan även medtogs. 
Vidare mättes avståndet i km till närmaste 
damm uppströms. På samtliga lokaler note-
rades i en tregradig skala vattnets vatten-
färg, grumlighet och sedimentavlagringar 
på bottnen. Vidare skattades andelen (%) 
åker, skog respektive tätort av närmiljön. 
När hygge eller åker förekom i närmiljön 
mättes avstånd till dessa i meter vinkelrätt 
från vattendraget.

Endast vattnets grumlighet skilde signi-
fikant mellan påverkansgrupperna bedömd 
utifrån fiskklassningen (Tabell 15). Avstånd 
till närmaste damm uppströms skilde också 
mycket, dock ej signifikant. Ringa påver-

kade vatten hade dämmen mer än 6,9 km 
uppströms medan motsvarande värde för 
påverkade vatten var 3,4 km.

Om vattendraget hade kraftverk upp-
ströms eller vattenföringen var reglerad 
uppströms skilde inte mellan påverkans-
grupperna, vilket kanske inte är förvå-
nande då avståndet till denna störning inte 
medtagits.

Även vid denna klassning av närmiljön 
framgick att andelen åker- eller skogs-
mark inte direkt skilde mellan grupperna 
(Tabell 15). Påverkan på lokalen berodde 
således inte direkt av andelen av avrin-
ningsområdet eller närmiljön som hade 
olika typ av markanvändning.

Resultatet bör också betraktas med 
hänsyn till att påverkan kan bero av flera 
olika faktorer, t.ex. giftutsläpp, försurning, 
vattenreglering, eutrofiering, vandrings-
hinder. Även i ett område med väldigt låg 
andel jordbruksmark kan ju påverkan vara 
stor, t.ex. genom försurning. Detta framgår 
också av Figur 3.
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Tabell 15. Medelvärde av olika närmiljövariabler för lokaler som anses opåverkade (Ej påverkad) eller påverkade 
(fiskindikerad påverkansklass > 2). De båda grupperna har jämförts med en enkel Anova.

Variabel Påverkans-
grupp Antal lokaler Medelvärde Standard error Anova p-värde

Vattenkraftverk uppströms (0/1)
Ej påverkad 64 0,28 0,06

Påverkad 96 0,27 0,05 0,89

Reglering uppströms (0/1)
Ej påverkad 64 0,44 0,06

Påverkad 96 0,44 0,05 1

Avstånd till damm uppströms (km)
Ej påverkad 18 6,91 2,22

Påverkad 38 3,47 0,69 0,06

Grumlighet (0-1-2)
Ej påverkad 64 0,36 0,07

Påverkad 95 0,64 0,06 0,003

Vattenfärg (0-1-2)
Ej påverkad 64 0,72 0,08

Påverkad 96 0,76 0,07 0,7

Löst sediment på botten (0-1-2)
Ej påverkad 64 0,67 0,08

Påverkad 96 0,65 0,07 0,89

Vägkorsningar (antal inom 100 m)
Ej påverkad 64 0,44 0,07

Påverkad 95 0,33 0,06 0,22

Andel hygge (%, av närmiljö)
Ej påverkad 64 1,09 0,84

Påverkad 95 1,36 0,48 0,76

Andel åker (%, av närmiljö)
Ej påverkad 63 19,4 3,8

Påverkad 94 15,8 3,0 0,46

Andel tätort (%, av närmiljö)
Ej påverkad 64 10,9 2,5

Påverkad 95 15,7 2,7 0,23

Avstånd till hygge (m)
Ej påverkad 6 42,3 15,0

Påverkad 17 25,9 8,2 0,33

Avstånd till åker (m)
Ej påverkad 63 57,9 7,8

Påverkad 90 59,9 5,9 0,84
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Samband mellan GIS-data och 
expertbedömning på och kring lokalen

Expertbedömd påverkan (skala 1-5)
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br
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rti

fic
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ll

Fö
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ur
ni
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Va
nd
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nd
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Dammar i aro -0,12 0,01 0,64 -0,07 -0,21 0,14 0,25 -0,52 0,23

Kraftverksdamm i aro -0,10 -0,08 0,57 -0,06 -0,08 -0,01 0,21 -0,42 0,25

Damm/km -0,17 0,00 0,57 -0,05 -0,19 0,19 0,24 -0,50 0,22

Damm/km2 -0,14 -0,06 0,47 -0,14 -0,13 0,15 0,16 -0,44 0,24

Fragmentering 0,10 -0,11 -0,38 0,06 0,14 -0,22 -0,15 0,38 -0,16

Barriäreffekt 0,09 -0,05 -0,38 0,12 0,09 -0,15 -0,04 0,41 -0,18

Vägkorsningar -0,11 0,11 0,45 0,07 -0,22 0,15 0,22 -0,42 0,06

Kanaliserad km -0,36 0,35 0,13 -0,09 -0,49 0,52 0,31 -0,15 -0,04

Sjöandel 0,08 -0,25 0,46 0,08 0,13 -0,25 0,24 -0,33 0,26

Skogandel 0,37 -0,22 0,25 0,02 0,22 -0,40 0,17 -0,05 0,17

Tätortandel -0,34 0,09 -0,20 0,33 -0,33 0,28 0,05 0,05 -0,21

Jordbrukandel -0,36 0,36 -0,13 -0,22 -0,38 0,59 0,06 -0,07 -0,03

Fallhöjd 0,26 -0,31 0,34 -0,28 0,19 -0,27 -0,12 -0,40 0,22

Medellutning 0,23 -0,24 -0,41 -0,09 0,32 -0,29 -0,36 0,31 -0,03

Q-medel 0,08 -0,03 0,54 -0,17 -0,12 0,07 0,20 -0,34 0,28

Tabell 16. Bivariat korrelationsmatris mellan expertbedömd påverkan i fält på lokalnivå och GIS-data om avrinningsområdet. 
Angivna värden avser Spearman Rank korrelation r. Signifikanta korrelationer är markerade med fetstil.

Fiskdata och den bedömning som görs 
med fiskindexet visade generellt ett svagt 
samband med GIS-data. Som påpekats kan 
detta bero av att påverkan har en annan 
spatial skala, men troligen också därför att 
befintliga GIS-data bara mäter potentia-
len för påverkan och inte påverkan i sig. 
GIS-data och expertbedömningen visar 
dock för flera variabler en god korrelation 
(Tabell 16).

Lokaler som bedömdes vara eutrofie-
ringspåverkade var starkt positivt korre-

lerade till andel jordbruksmark respektive 
tätort i avrinningsområdet, medan det 
förelåg en negativ korrelation till andelen 
sjöar i avrinningsområdet. Vattenkraftpå-
verkan på lokalnivå var positivt korrelerad 
med antal dammar i avrinningsområdet och 
negativt korrelerad till fragmenteringsin-
dex och barriäreffekt osv.

Noterbart var att fallhöjd och lutning 
ofta var negativt korrelerade till påverkan 
på lokalnivå, dvs. ju mer strömmande habi-
tat desto mindre påverkan.
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Bedömning av vattendragets 
status med flera elfiskelokaler

Det bör noteras att GIS-variablerna var 
mer korrelerade till expertbedömningen av 
påverkan (Tabell 16) i fält än till elfiskere-
sultatet (Tabell 15), men GIS-data var svagt 
korrelerade till situationen på enstaka 
lokaler. Men vad händer om flera elfiskelo-
kaler används för att bedöma vattendragets 
status?

I sju vattendrag fanns tre provtagna 
lokaler samma år (Tabell 17). Vattendragen 

Tabell 17. Vattendrag där tre elfisken fanns utförda samma år på skilda lokaler. Påverkan avser expertbedömd påverkan 
vid fältinventering.

Län Hflodomr Vatten Lokal Altitud (m) Påverkan År Region

8 70071 Gamlebyån Gula huset 3 4 1995 Ostkust

8 70071 Gamlebyån Ned järnväg 6 2 1995 Ostkust

8 70071 Gamlebyån Spång vid Rödja gård 15 5 1995 Ostkust

12 88089 Tommarpsån Gröstorp 4 2 2000 Sydkust

12 88089 Tommarpsån Bjärsjö 8 2 2000 Sydkust

12 88089 Tommarpsån Sv åkeslund 23 2 2000 Sydkust

14 110111 Håbybäcken Sträcka 2 9 5 1997 Västkust

14 110111 Håbybäcken Sträcka 5 (bifl 1) 17 5 1997 Västkust

14 110111 Håbybäcken Sträcka 4 24 4 1997 Västkust

14 108109 Tjöstelsrödsån Mynningen 2 1 2002 Västkust

14 108109 Tjöstelsrödsån Gården 45 1 2002 Västkust

14 108109 Tjöstelsrödsån Esset 85 1 2002 Västkust

21 45 Delångersån Holm 3 5 2002 Norrland

21 45 Delångersån Sunnanå 10 5 2002 Norrland

21 45 Delångersån Vikarkvarn 18 5 2002 Norrland

24 30031 Levarbäcken Levar dagcenter 5 2 2002 Norrland

24 30031 Levarbäcken Verkstaden 25 1 2002 Norrland

24 30031 Levarbäcken E4:an 33 1 2002 Norrland

24 30031 Prästbäcken Kyrkogården övre 4 2 2001 Norrland

24 30031 Prästbäcken Ställverk 100m uppst 17 2 2001 Norrland

24 30031 Prästbäcken Storheden 28 2 2001 Norrland

var väl spridda geografiskt och med hänsyn 
till expertbedömd påverkan. Det bör dock 
noteras att lokalerna genomgående var 
belägna i den nedre delen av avrinningsom-
rådet på grund av kravet att innefattas i de 
delar som hyser lax eller havsöring.

För respektive vattendrag beräknades 
medelvärdet av fiskindex samt expertbe-
dömd påverkan. Dessa jämfördes sedan 
med framtagna GIS-data. Först kan konsta-
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teras att expertbedömd påverkan och på-
verkan bedömd utifrån elfiskeresultatet var 
starkt korrelerade (Spearman rank r = 0,87; 
p < 0,001) (Figur 23).

Medelvärdet för påverkansbedömning 
(expert respektive fiskindex) avsattes i en 
bivariat korrelationsmatris mot befintliga 
GIS-data. Inga signifikanta samband mel-

Tabell 18. Korrelation mellan GIS-data samt påverkan bedömd av 
experter respektive påverkan bedömd utifrån fisk. Spearman rank r 
behöver vara minst 0,75 för att ett signifikant samband (p < 0,05) kan 
sägas föreligga (n = 7).

Påverkansklass

Gis-variabel Expertbedömd Fiskindex

Dammar, antal i huvudfåra 0,60 0,25

Dammar, antal per km huvudfåra 0,60 0,25

Dammar, antal i avromr 0,63 0,31

Dammar, antal per km2 avromr 0,55 0,27

Kraftverksdammar i avromr 0,62 0,42

Fragmenteringsindex -0,35 0,02

Barriäreffekt -0,31 0,09

Vägkorsningar, huvudfåra 0,51 0,11

Kanalisering, km -0,25 -0,43

Andel tätort i avromr (%) -0,65 -0,62

Andel jordbruksmark i avromr (%) 0,13 0,04

Andel skogsmark i avromr (%) 0,16 0,22

Andel sjö i avromr (%) 0,10 0,15

Fallhöjd (m) -0,09 -0,26

Källflödenas altitud (m) -0,09 -0,26

Medellutning, huvudfåra (%) -0,60 -0,30

lan påverkansklassningen och GIS-data 
förelåg (Tabell 18). Således förelåg ingen 
signifikant korrelation mellan befintliga 
GIS-data och bedömd påverkan på tre 
lokaler i avrinningsområdets nedre delar. 
Återigen tenderade kraftigt strömmande 
vatten (de med hög lutning, stor fallhöjd) 
att vara mindre påverkade (Tabell 18).

Figur 23. Påverkan (klass 1-5) utifrån expertbedömning respektive 
fiskindex som medelvärde för sju vattendrag där tre lokaler undersökts 
samma år.
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Diskussion

på påverkan än bottenfauna. Dock verkade 
vattenvegetation reagera ännu starkare 
på påverkan (Eriksson och Nyberg 2001). 
I en studie i Mörrumsån och Emån fann 
Sandin m.fl. (2003) att det tidigare natio-
nella fiskindexet för vattendrag (Appelberg 
et al. 1991) uppvisade dålig korrelation till 
närsaltsnivå men högre korrelation till na-
turlighet (enligt System Aqua) jämfört med 
påväxt, bottenfauna och makrofyter.

Fisk har flera fördelar som biologisk 
indikator och många studier har visat att 
fisk verkligen indikerar miljöpåverkan (ex. 
Fausch m.fl. 1984). Den tydligaste studien 
är den som Eklöv m.fl. (1998) presenterade 
över återhämtningen av strömvattenfisk-
faunan i Skåne från 1960- till 1990-talet.

Det här framtagna indexet är ett klas-
siskt IBI (index of biotic integrity) i och med 
att ett flertal indikatorer (metrics) har an-
vänts för att generera ett summerat index 
som beskriver fisksamhället och genom att 
dessa indikatorer belyser olika aspekter 
av samhället som numerär, tolerans mot 
stress och migrationsmöjligheter (Fausch 
m.fl. 1984). IBI brukar utvecklas genom att 
jämföra opåverkade vatten med vatten i en 
påverkansgradient (Karr 1981). Fördelen 
med sådana IBI är att de är kvantitativa, 
har biologisk relevans och just att flera 
olika aspekter av biologisk mångfald bely-
ses. Biologisk mångfald kan ju sägas vara 
sammansatt av arter, habitat och processer. 
Det framtagna fiskindexet omfattar samt-
liga dessa element. Artaspekten används i 
flera indikatorer såsom förekomst av målar-
ter. Habitat belyses i och med att andelen 
bentiska arter används som indikatorer och 
slutligen kan processer sägas representeras 
av långmigrerande individer och reproduk-
tiv framgång (andel årsungar).

Fiskindexet
När det gäller hur påverkade vattendrag 
är av mänskliga aktiviteter finns inget facit 
och inget enkelt svar. Vi har ingen veder-
tagen standard för hur enskilda variabler 
skall betraktas påverka biota, processer och 
habitat, dvs. de tre elementen i biologisk 
mångfald. Möjligen kan vi sägas ha eta-
blerat kriterier för några biotagrupper vad 
avser påverkan från försurande ämnen och 
några direkt giftiga kemikalier. När det gäl-
ler påverkan i form av vattenkraft, föränd-
ring av geomorfologin, diffus påverkan från 
olika markanvändning, fragmentering, för-
ändrad vattentillgång pga. utdikning m.m. 
finns inga generella kriterier. Som en följd 
finns naturligtvis inte heller några kriterier 
för hur olika typer av påverkan samverkar.

Därför har man valt det angreppssätt 
som vi tillämpat, dvs. att mäta påverkan 
med hjälp av olika biota och sedan jäm-
föra resultatet med biota i opåverkade 
vattensystem. Här uppstår då flera andra 
problem, dels hur man skall definiera opå-
verkade vattensystem (och var man skall 
hitta sådana), dels vilken biotagrupp som 
kan användas för att studera påverkan 
eller den ekologiska statusen (integriteten). 
Studier har visat att skilda biotagrupper 
indikerar för olika naturvärden och därmed 
påverkan (Lamnert och Allan 1999, Sandin 
m.fl. 2002, Paavola m.fl. 2004, Henrikson 
m.fl. 2004). Fisk som biologisk indikator 
har visat sig bättre än andra biotagrupper 
i vissa studier (ex. Fitzpatric m.fl. 2001), 
men har i andra undersökningar befunnits 
likvärdiga eller sämre. Svenska studier har 
visat att fisk och bottendjur kan användas 
för att påvisa försurningspåverkan, men 
att bottenfauna är den bättre indikatorn 
(Degerman och Lingdell 1993). När det gäl-
ler påverkan på vattendrag från hyggen har 
det däremot visat sig att fisk svarar mer 
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De ingående indikatorerna har så långt 
möjligt gjorts oberoende av vattendragets 
storlek och klimat. För några index har 
detta skett genom att ett förväntat värde 
beräknats utgående från klimat och vatten-
dragets storlek, för andra index har detta 
uppnåtts genom att istället för absoluta 
tätheter använda andelar av populationen. 
Genom detta förfarande kan samma index 
användas över hela Sverige, dock med 
förbehållet att man för indikatorn ”täthet 
av målarterna” måste skilja på vatten som 
historiskt hyst eller inte hyst lax.

De olika indikatorerna har delvis disku-
terats tidigare i rapporten. Det kan vara på 
sin plats att nämna något om de indikato-
rer som inte kom med i modellen. Framför 
allt tillväxt hos årsungar och biomassa av 
fisk (Johansson 2002) torde vara viktiga 
indikatorer. Dessa kräver dock att alla indi-
vider längdmäts och inrapporteras. Tyvärr 
slarvas det med detta och för att få god 
täckning både geografiskt och i påverkan 
tillät vi en del sämre rapporterade elfisken 
(vad avser längdmätningar) att komma 
med. Därigenom kunde dessa indikatorer 
inte tillämpas på hela datasetet.

En indikator som inte gav någon tydlig 
respons på påverkan var deviationen i art-
antal. Detta är troligen en effekt av att små 
lokaler har provfiskats, naturlig låg artri-
kedom och den stora naturliga varaitionen 
(Degerman m.fl. 1994).

Det kan också noteras att de avfiskade 
ytorna generellt skulle behöva ökas för att 
följa den gällande elfiskestandarden (CEN) 
för elfiske inom Ramdirektivet för vatten.

Det presenterade fiskindexet är bättre 
framtaget än det tidigare presenterade 
fiskindexet (Appelberg et al. 1999). Dock 
omfattar det nya indexet enbart kust-
vattendrag och i dessa enbart strömmande 
partier lämpliga som uppväxtområden för 
salmonider. Kustvattendrag har den förde-
len att de vandrande arterna snabbt kan 
svara på en miljöförbättring (Eklöv m.fl. 
1998), medan det kan vara svårt att reko-
lonisera fragmenterade inlandshabitat (ex. 
Fahrig 2002). Det bör alltså vara enklare 
att arbeta med kustvattendrag än med 
inlandsvatten.

Indexet har idag relativt svag upplös-
ning mellan de fem påverkansklasserna, 
men ger en acceptabel uppdelning i ringa 

påverkade och mycket påverkade lokaler. 
Detta klassas rätt till 87 %, vilket är i 
paritet med internationellt presenterade 
index, exempelvis det som för närvarande 
sammanställs inom EU-projektet FAME 
(muntl.medd. Didier Pont). Precisionen kan 
troligen enkelt ökas genom att ett bättre 
dataunderlag tas fram för att beskriva 
lokalerna. Med en generell tillgång till 
lutningsdata kan förekommande fiskfauna 
i svenska vattendrag predikteras med god 
precision (Markusson m.fl. 1997). Har man 
dessutom tillgång till medelvattenföring 
ökar precisonen ytterligare (Degerman m.fl. 
2000). Det är dock ett omfattande arbete att 
ta fram dessa variabler på lokalnivå.

Precisionen i index kan också öka om 
man istället för ett enkelt sammansatt 
index använder sig av ”decision tree”-me-
toder, dvs. successivt separerar ut skilda 
påverkansgrupper med t.ex. logistisk reg-
ression, diskriminantsanalys eller helt en-
kelt chi-square-analys. Efter att ha initialt 
klassat lokalerna med index kan man med 
87 % säkerhet identifiera starkt påverkade 
lokaler (påverkansklass 4 och 5). Nu är det 
möjligt att använda indikatorer som inte 
ingår i index för att förbättra klassningen, 
lämpligen genom logistisk regression. Om 
man använder sig av deviationen i tillväxt 
hos årsungar och individbalans mellan 
bentiska/rheofila arter (avsnitt Urval av 
indikatorer s. 28) kan andelen rätt klas-
sade öka till 91 %. Ökningen är dock ringa 
och tillämpningen av indexet försvåras. 
Detta dessutom utan att vi verkligen vet 
att klassningen är korrekt då den ju sker 
till en expertbedömd påverkansklass som 
inte kan kvalitetssäkras. Idag ser vi därför 
ingen anledning att föra indexet vidare till 
en flervalsmodell, men framtida test kan 
utvisa annat.

Indexet är inte färdigvaliderat i och med 
att den validering som skett genomförts 
på samma lokaler, om än vid ett annat år 
än det elfisketillfälle som använts för att 
ta fram index. En oberoende validering är 
dock planerad till sommaren.

Egentligen är det förvånande att pre-
cisionen i fiskindex blev så hög med tanke 
på att det var enstaka elfiskelokaler som 
undersökts. Det finns en stor naturlig va-
riation i artförekomst på enskilda lokaler. 
Denna variation är så stor att man rekom-
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menderat att undersökningar sker på minst 
3-4 lokaler för att få ett tillräckligt dataun-
derlag för att använda fisk för att bedöma 
biologisk mångfald (Degerman m.fl. 1994). 
Genom att inte arbeta med enskilda arter i 
alltför hög utsträckning och genom att pre-
cisera provtagningsperioden närmare har 
en del av denna variation minskats. Dock 
bör ett framtida steg vara att utvärdera 
resultatet från flera synoptiskt undersökta 
lokaler i samma vattendrag – och då lokaler 
spridda över hela avrinningsområdet.

Samtidigt bör detta med den spatiella 
skalan på påverkan beaktas. Av resultaten 
och andra studier framgår att påverkan 
kan variera från avrinningsområdesskalan, 
till närmiljö, strandzon och ned till vatten-
habitatet på lokalnivå. Detta är i sig inget 
fel, påverkan varierar i dessa skalor, men 
det kan vara viktigt att veta vilken skala 
det är som manifesterats i fiskfaunan.

Vidare bör habitatvalet studeras när-
mare. Här har vi valt ett definierat habitat 
som oftast överväger helt på lokalerna. 
Detta förenklar möjligheten att prediktera 

värden på indikatorer och ökar jämför-
barhet mellan vatten. Samtidigt är detta 
det habitat som bäst står i mot vissa typer 
av påverkan, t ex eutrofiering och igen-
slamning (Didier och Kestemont 1996, 
Johansson 2002). Detta indikeras också av 
Tabell 16. Belgiska studier har istället visat 
att det i floden Meuse var bättre att provta 
en så varierad lokal som möjligt (Didier 
m.fl. 1998). Detta för att man i dessa större 
system arbetade med artförekomst som IBI.

Slutligen måste elfiskeundersökningens 
utförande beaktas. Metodiken är väl stan-
dardiserad och rätt utförd ger den stabila 
resultat, men vissa arter är svåra att fånga 
och bör kanske inte ingå i index. Eklöv m.fl. 
(1998) pekar ut bäcknejonöga som en sådan 
art som inte svarade på miljöförbättringar, 
vilket troligen berodde på elfiskets låga 
effektivitet för denna nedgrävda art. En 
förbättring i indikatorerna kan möjligen 
erhållas genom att undanta denna art i 
flera indikatorer och istället behandla den 
separat.

GIS-data om avrinningsområdet
Vattendragen är avrinningsområdets spegel 
(Hynes 1975). Alla aktiviteter i avrin-
ningsområdet kan påverka nedströms 
vattenkvalitet och ofta sker en summering 
av påverkan nedströms (Bergquist 1999). 
Det finns en mångfald av studier som visat 
hur markanvändning i avrinningsområdet 
påverkar vattenkvalitet (Hall m.fl 1996) och 
faunasamhällen, t.ex. för bottendjur (Lam-
mert och Allan 1999) samt för fisk (Gunn 
m.fl. 2004). Denna storskaliga påverkan 
kan dock överskuggas av annan påverkan 
eller modifieras av andra faktorer på en 
lägre spatial skala, t.ex. en enstaka damm 
eller ett punktutsläpp av giftiga ämnen.

Föreliggande utvärdering antyder att 
befintliga GIS-data inte generellt visar 
påverkan på lokalnivå, de visar istället den 
potentiella påverkan på lokalen (Tabell 16). 
GIS-data ger även viss information om 
avrinningsområdets motståndskraft mot 

påverkan i form av god fallhöjd och före-
komst av sjöar.

Om man önskar föra informationen 
från GIS-data vidare, dvs. mer spegla den 
direkta påverkan i vattendraget, måste tro-
ligen data av högre kvalitet insamlas. An-
delen jordbruksmark är ett grovt mått som 
inte visar vad som är äng respektive åker. 
Ej heller framgår avståndet mellan jord-
bruksmark och vattendrag eller jordbruks-
markens lutning som kan tänkas påverka 
tillskott av närsalter. Avståndet mellan 
den potentiella påverkan och vattendraget 
kan ofta tjäna som ett mått på påverkan. 
Effekter av terrestra förändringar påverkar 
vattendragen intensivast i deras absoluta 
närhet och avtar med ökat avstånd från 
ytvattnet (Håkansson och Peters 1995). Det 
är väl belagt att avståndet till ett hygge 
i skogslandskapet från vattendraget är 
direkt korrelerat till fiskfaunan (Markus-
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son 1998). I samma undersökning framkom 
också att den direkta strandzonens till-
stånd var mer korrelerat med fiskfaunan än 
närmiljön, dvs. ju närmare vattendraget ju 
större inverkan.

Det enda sättet att egentligen komma 
åt detta problem är att arbeta med avrin-
ningsområdet i landskapsperspektiv där 
terrester påverkan vägs mot akvatisk i de 
olika spatiala skalorna (Schneider m.fl. 
2002, Angelstam m.fl. 2005). Genom en 
summation av påverkan och en kvantifi-
ering av distansen mellan påverkan och 
ytvatten i olika delavrinningsområden 
kan vi få en förståelse av vad en uppmätt 
påverkan på en enskild lokal eller delavrin-
ningsområde verkligen representerar. Med 
andra ord kan man inte förvänta sig att 
GIS-data skall återspeglas hos fiskfaunan 
på en enstaka lokal, och enligt Tabell 18 
ej ens på flera lokaler om de ligger i avrin-
ningsområdets nedre del. Ingående lokalers 
belägenhet i denna studie styrdes av förhål-
landet att de skulle spegla havsvandrande 
fisk. Önskar man studera GIS-data kontra 
påverkan bör denna påverkan bedömas på 
lokaler spridda över hela avrinningsområ-
det och då är zonen med havsvandrande 
öring och lax inte tillräcklig. Här krävs 
istället ett angreppssätt där all fiskfauna 
inkluderas, dvs. även uppströms naturliga 
hinder. Detta låter sig enkelt göras med 
samma angreppssätt som i denna studie. 
Allt som krävs för att sträcka ut giltigheten 
är egentligen expertbedömningar i fält av 
redan befintliga lokaler ovanför havsvand-
rande fiskars utbredningsområde så att ett 
generellare fiskindex kan tas fram.

Som en förlängning av detta bör varje 
lokals position i avrinningsområdet defi-
nieras, t.ex. genom att ange avstånd till 
källflöden respektive hav (Oberdorff m.fl. 
2000) samt att ange avstånd till punktvis 
påverkan i form av dämmen.

Slutligen bör det beröras att några 
avrinningsområdesaspekter inte kunnat 
belysas med tillgängligt underlagsmaterial. 
Framför allt är det vattenkvalitet samt 
vattenflödets dynamik i förhållandet till ett 
referenstillstånd som inte kommit med. I 
de stora vattendragen har ofta regleringar 
och kraftverk påverkat flödesdynamiken. 
I de mindre vattendragen är ofta flödet 
förändrat genom utdikningar av såväl 
skogslandskap som jordbrukslandskap. 
Detta gör att vårflödena ofta blir högre än 
normalt medan sommartorkan blir mer 
uttalad. Speciellt för små kustvattendrag 
kan sommartorkan vara en mycket viktig 
reglerande faktor (Degerman m.fl. 1997).

Det är beklämmande att det fortfarande 
inte går att samla in genomförda vatten-
provtagningar på ett enkelt sätt. SLU:s 
hemsida är ett utmärkt instrument men 
saknar mycket data. DMN har också stora 
luckor och är svår att komma åt om man 
inte befinner sig inom den vanliga använ-
dargruppen. Att ringa runt till kommuner, 
länsstyrelser och vattenvårdsförbund är ett 
alltför tidsödande sätt att samla in data, 
speciellt som inte alla data lämnas ut. 
Trots att vi använde de till buds stående 
medlen lyckades vi inte under en månad 
samla in mer än 16 vattenkemistationer 
som kunde användas för att karakterisera 
elfiskelokalerna. Detta är dock inte något 
ovanligt. Johansson (2002) som jämförde 
fiskfauna och vattenkemi i sju vattensys-
tem konstaterade att representativ kemi 
endast gick att hitta till 15 % av befintliga 
elfiskelokaler. Hon efterlyste följdriktigt en 
samordning. Dessutom kan konstateras att 
i ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet” 
(Naturvårdsverket 1999) rekommenderas 
minst tre år med månadsvisa provtagning-
ar för att beskriva miljötillståndet i vat-
tendrag. I så fall återstår inga kemilokaler i 
vårt dataset.
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Slutsatser
Fiskfaunan indikerar väl påverkan och det 
är möjligt att etablera ett IBI utifrån elfis-
keresultat i kustvattendrag.

De GIS-variabler vi använt oss av är 
alltför trubbiga för att visa på påverkan på 
lokalnivå, men de speglar potentiell påver-
kan på lokalnivå. Genom en förbättrad pre-
cision i GIS-data samt komplettering med 
uppgifter om vattenkvalitet och dynamik 
kan GIS-data säkert användas tillsammans 
med fiskindexet. Antingen för att förbättra 
precisionen i indexet eller i sig utgöra ett 
mått på påverkan.

Det behövs flera lokaler spridda över 
avrinningsområdet för att få en bedömning 
av ett vattendrags påverkan.

Det bör beaktas att endast en organism-
grupp (fisk) knappast är tillräckligt för 
att få en fullgod bild av de olika typer av 
påverkan som kan föreligga. Vi förordar ett 
multidisciplinärt arbete ur ett avrinnings-
områdesperspektiv.
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Bilaga 1. Manual för ifyllande  
av fältprotokoll till elfiskelokaler

Bakgrund

Bedömningarna görs för att kunna klassa 
respektive elfiskelokal för att kunna be-
döma hur påverkad lokalen är. Påverkan 
från utsättningar, introduktioner och fiske 
bedöms från befintliga uppgifter från Läns-
styrelsen, men känner ni till sådant får ni 
gärna ange det i anmärkningsfältet. Ke-
misk påverkan samlas också in från andra 
källor, men ni ombeds ändå ge en subjektiv 
bedömning av försurning och eutrofiering 
nedan.

Bedömningen avser elfiskelokalens ne-
dersta punkt och 100 m uppströms. Dess-
utom ingår närmiljön 30 m inåt land på 
vardera stranden.

Ett antal av de saker som skall bedö-
mas ingår i det normala elfiskeprotokollet. 
Eftersom man tyvärr ofta slarvar med att 
fylla i kringuppgifter behövs en komplette-
ring i samband med denna bedömning.

Förklaring – Protokollhuvud

Det översta blocket på första sidan inne-
håller bara enkla uppgifter om vilken 
elfiskelokal det rör sig om samt datum för 
inventering. Bry er inte om att fylla i höjd 
över havet och flodområde om det är up-
penbart.

Förklaring – Vattenanvändning

Vattenkraftverk uppströms
Finns ett vattenkraftverk (ej enbart damm) 
uppströms i samma vattenfåra? Detta 
vattenkraftverk bör ligga inom 5 km från 
lokalen.

Vattenkraftverk nedströms
Finns ett vattenkraftverk (ej enbart damm) 
nedströms i samma vattenfåra? Detta vat-
tenkraftverk kan ligga var som helst på 
vägen mot havet.

Möjlighet att reglera?
Finns det möjlighet att helt stänga av 
flödet?

Typ av flödesreglering
Om det är känt så ange om vilken typ av 
flödesreglering som tillämpas i närmaste 
damm/kraftverk uppströms och som berör 
lokalen. Korttidsreglering-daglig innebär 
att man normalt tillämpar förändringar av 
flödet varje arbetsdag. Korttidsreglering-
övrig innebär att flödet kan ändras abrupt, 
men att detta inte sker på daglig basis. Års-
reglering innebär att man har en reglering 
som någorlunda följer den årliga rytmen i 
vattenföringen. Genomströmning innebär 
att flödena inte påverkas av regleringen.

Avstånd till damm uppströms (km)
Ange avståndet till närmaste kända damm 
uppströms. Ange gärna med decimaler om 
dammen ligger nära.

Avstånd till damm nedströms (km)
Ange avståndet till närmaste kända damm 
nedströms. Ange gärna med decimaler om 
dammen ligger nära.

Annan vattenanvändning
Det finns andra sätt att använda vatten 
och dess kraft till än för elproduktion. Även 
andra än människor som använder den. 
Ange vilken användning/hinder som finns 
inom 2 km uppströms samt sträckan till 
havet i + eller – km.

Finns vattendom?
Om det är känt är det bra om ni lägger 
till uppgifter om vattendom, ev vattendom 
saknas, saknar troligen vattendom, ompröv-
ning pågår, vattendom finns från 1952…
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Förklaring – Vattenbiotop

Vattenhastighet
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Den domi-
nerande vattenhastigheten i ytan bedöms 
i tre klasser. LUGNT (< 0,2 m/s), STRÖMT 
(0,2-0,7 m/s) samt STRÅKANDE-FORS vid 
medelvattenhastigheter över 0,7 m/s. Vid 
lugn vattenhastighet rör sig vattnet med 
slät obruten vattenyta och mycket liten 
turbulens. Vid strömmande vattenhastighet 
rör sig vattnet med små krusningar, våg-
bildningar och gurglande ljud, men vatteny-
tan är ej bruten. Vid stråkande-forsande 
vattenhastighet bryts vattenytan sönder i 
ett vitt skum på flera ställen och vattnet rör 
sig snabbt och turbulent. Ett tydligt bru-
sande ljud hörs. Ett annat karaktärsdrag 
för stråkande-forsande vattenhastighet är 
att vågorna som en utslängd sten bildar 
ej kan gå mot strömmen längre än någon 
decimeter innan de löses upp.

Vattenhastighet (%)
Du bedömer du hur stor andel av lokalen 
som har olika vattenhastigheter.

Vattennivå
Ange vilken vattennivån är vid invente-
ringstillfället. Koppla vattenföringen till 
årstid så att t.ex. lågt höstflöde är medel 
eller högt sommarflöde.

Dominerande bottensubstrat
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Domi-
nerande bottensubstrat på elfiskelokalen 
enligt gängse skala (se nedan). Ange det 
mest dominerande substratet med 1, det 
näst mest dominerande med 2 och ett tredje 
dominant med 3. Dessutom anges även 
övriga förekommande substrattyper med 
ett kryss (X).

KOD  Partikeldiameter (cm)
Finsed.  < 0,02
Sand  0,02-0,2
Grus  0,2-2,0
Sten  2,0-20
Block  20-200
Häll  > 200

Vattenvegetation
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Ange 
förekomsten (yttäckning sett ovanifrån) av 
vattenvegetation på elfiskelokalen i före-

komstklasserna; 0 %, < 5 %, 5-50 % yttäck-
ning samt ≥ 50 % yttäckning.
Övervattensvegetation är sådan som sticker 
upp ovan vattnet, t.ex. vass, starr, fräken.
Flytbladsväxter är sådana med flytande 
blad, t.ex. näckrosor, grodans död etc.
Slingeväxter är oftast Myriophyllum, kran-
salger och vattenpest.
Rosettväxter har en liten bladrosett vid bot-
ten, t.ex. notblomster och braxengräs.
Mossa är alla former och arter av mossa, 
t.ex. näckmossa.
Påväxtalger är alla makroskopiska alger 
med tydlig förgrening, t.ex. Cladophora.

Igenväxning v-fåra
Ny variabel där ni bara anger hur lokalen 
ser ut på det mest igenväxta stället. Det 
som avses är hur stor del av vattenfårans 
våta bredd som växt igen. Igenväxning 
kan ske med alla typer av vegetation, men 
vegetationen måste nå till eller över vat-
tenytan för att medräknas. Klassen ringa 
avser igenväxning som på det mest utsatta 
avsnittet bara påverkar < 10 % av vatten-
bredden.

Vattenfärg
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Sätt X i 
rutorna om vattnet är klart (färgtal < 25 
mg Pt/l), färgat (färgtal 25-100 mg Pt/l) 
eller kraftigt färgat (färgtal > 100 mg Pt/l). 
Saknas mätinstrument görs en bedömning 
av vattnets färg i ett kärl med vit botten. 
Klart vatten = ingen eller endast svag färg 
kan urskiljas, Färgat vatten = vattnet har 
en tydlig gul till gulbrun färg, Kraftigt fär-
gat vatten = vattnet har en kraftig brun till 
brunröd färg (färgen är mera brun än gul).

Grumlighet
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Sätt X i 
rutorna om vattnet är klart (< 1 FNU/FTU), 
grumligt (1-2,5 FNU/FTU), eller mycket 
grumligt (> 2,5 FNU/FTU). Saknas mätin-
strument görs bedömningen genom okulär-
besiktning av vattenprov i glasburk eller 
genomskinligt plastkärl. Klart vatten = ge-
nomskinligt utan någon större mängd par-
tiklar, Grumligt = mer eller mindre svårt 
att urskilja föremål genom kärlet, Mycket 
grumligt = mycket svårt eller omöjligt att 
urskilja föremål genom kärlet. Kraftigt fär-
gat vatten kan försvåra bedömningen.
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Sedimentpålagring på botten
Detta är en subjektiv variabel med grov 
värdering där man bedömer om ett fint ma-
terial sedimenterat på strömmande partier 
där sådant material normalt ej förekommer. 
Typiska indikationer är att det ”dammar” 
om Fontinalis eller att man rör upp mycket 
sediment med foten även på hårdbottnar. 
Det finns strängt taget inga bottnar helt 
utan sediment, så var ödmjuk…

Synligt utsläpp av avloppsvatten
Detta är väl sällan man ser detta direkt på 
lokalen, men indikationer kan vara av-
loppsrör, kännedom om reningsverk, smuts-
vattensvamp etc.

Antal diken
Ange hur många synliga diken (även kul-
verterade) som mynnar på sträckan.

Vattenfårans form
Här skall bedömas om fåran är naturlig/
nära naturlig eller om det grävts om eller 
rätats. Speciellt vanligt är denna typ av 
påverkan i jordbruksmark och nedom kraft-
verk. Bedömer ni att påverkan är så stor 
att laxfiskproduktionen påverkas negativt 
så anges kanalisering eller invallning.

Rensningsgrad
Snart sagt alla våra vattendrag har rensats 
i olika omfattning. Ange graden av rensning 
enligt er egen subjektiva bedömning. Ange 
dagsläget, dvs. medräkna även om biotop-
vård skett som påverkat rensningsgraden.

Biotopvård utförd
Ange med Ja eller Nej om ni bedömer/vet 
att biotopvård utförts och att effekten fort-
farande kvarstår. Minst 25 % av sträckan 
bör vara påverkad av biotopvården.

Typ av biotopvård
Kan ni ange med ord så är det bra. Längre 
utläggningar kan ni ta på baksidan. En-
staka stenar, botten stenklädd, strömkon-
centratorer, omgrävd etc.

Vägpassager/vägtrummor inom sträckan
Hur många sådana passager finns på de 
100 m?

Lokalens värde som  
uppväxtbiotop för laxfiskungar
Lokalens värde som uppväxtbiotop för lax-
fiskungar (0+ - 2+) sommartid bedöms sub-
jektivt med klassningen: 0 = olämplig lokal 
(avsaknad av grus/sten i lämplig storlek, 
ståndplatser samt låg/hög vattenhastighet), 
1 = intermediär lokal, 2 = lämplig lokal 
(lämpligt bottensubstrat, flera ståndplatser 
samt vattenhastighet 0,2-1,0 m/s).

Död ved i vattnet
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Ange före-
komsten av död ved (minst 10 cm i diameter 
samt minst 50 cm långa) i vattnet på loka-
len. Detta avser död ved som har kontakt 
med vattnet. Skatta gärna om det är stora 
tal. Bättre med en gissning än inget alls.

Konnektivitet

Här anges hur pass åtkomlig lokalen är för 
havsöring och lax som stiger upp från havet 
som vuxna. Skalan är 4-gradig från inget 
hinder (= lätt) till definitivt vandringshin-
der (= omöjlig). Motivera varför vandringen 
kan försvåras.

Antal fiskvägar nedströms
Ange antalet fiskvägar, men om det inte 
finns några så ange 0. Kan ni även ange 
byggår så är det inte fel.

Antal vandringshinder nedströms
Ange hur många vandringshinder som finns 
mellan lokalen och havet, både naturliga 
och artificiella.

Fiskvägstyper & Avstånd från lokalen
Typen av fiskvägar med början närmast 
nedströms lokalen anges grovt som omlöp 
eller trappa samt deras avstånd från loka-
len. Kan ni vara mer specifika är det inte 
heller fel.

Fiskvägsfunktion
Har ni uppgifter eller uppfattning om hur 
väl fiskvägen fungerar så anges det här. 
Lämpligen anges med den 4-gradiga skalan 
(omöjlig-lätt) enligt ovan. Gör detta för både 
vuxen lax och öring och för sämre vandrare 
som sik och abborre.
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Avstånd till uppströms vandringshinder
Ange i km (med helst en decimal) när det 
gäller de närmaste 2 km.

Avstånd till uppströms fiskväg
Ange i km (med helst en decimal) när det 
gäller de närmaste 2 km.

Vandringshindret Naturligt eller Artificiellt
Avser det närmaste uppströms belägna 
vandringshindret.

Förklaring – Påverkan strandzon

Strandzonen är de närmaste 5 m på varje 
sida eller den ”naturliga” strandzonen när 
det gäller branta stränder, raviner eller 
annat.

Dominerande marktyp
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Avser lo-
kalens närmaste omgivning. Kryssa för den 
dominerande markanvändningen/vegeta-
tionstypen för närmiljön de närmaste 30 m 
runt elfiskelokalen klassat som; Lövskog, 
Barrskog, Blandskog, Kalhygge, Åker, Äng, 
Hed, Myr, Kalfjäll, Berg i dagen/blockmark 
eller Artificiell (anlagda ytor).

Dominerande och  
näst dominerande trädslag
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Ange det 
mest dominerande samt det näst mest do-
minerande trädslaget inom en 30 m zon på 
båda sidor om elfiskelokalen.

Beskuggning
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Ange elfis-
kelokalens (vattenytans) beskuggning i av-
rundade %-klasser; 0 = beskuggning saknas 
eller är ytterst ringa (dvs. 0-4 %), 10 = 10 % 
(5-14 %) av elfiskelokalen är beskuggad, 
20 = 20 % (15-24 %) osv. Högsta beskugg-
ning är således 100, dvs. när minst 95 % 
av lokalen är beskuggad. Beskuggningen 
bedöms som yttäckning rakt ovanifrån och 
som om det vore solsken mitt på dagen 
sommartid. På vintern får man göra bästa 
möjliga gissning.

Andel hygge
Ange i procent hur stor andel av närmiljön 
(100 m lång, 2 × 5 m) som utgörs av hygge. 
Skatta!

Andel åker/äng
Ange i procent hur stor andel av närmiljön 
(100 m lång, 2 × 5 m) som utgörs av åker/
äng. Skatta!

Andel artificiell
Ange i procent hur stor andel av närmiljön 
(100 m lång, 2 × 5 m) som utgörs av hård-
gjord mark och byggnader. Skatta!

Hygge avstånd till vattendrag
Närmaste avståndet mellan befintligt hygge 
och vattendraget (m).

Brukad mark – avstånd till vattendrag
Närmaste avståndet mellan befintlig åker 
(ej äng) och vattendraget (m).

Hyggesålder
Ange om hygget är nyligen avverkat 
(< 4 år), om man markberett (dvs. plöjt 
fåror eller tagit upp torvor för nyplante-
ring), om man redan planterat eller om hyg-
get ”endast” har fröställningar och ingen 
aktiv återbeskogning.

Tillstånd strandskog
Här bedöms om en skyddande trädridå 
finns utmed vattendraget (även i jordbruks-
områden etc.). Enstaka träd med mer än 
15 m lucka eller minst 50 % av vardera 
stranden utan täckning = Ringa. En sida, 
smal = Minst 10 m bred skyddsskogsridå 
på en sida av vattendraget, minst 50 % av 
stranden har täckning. En sida bred, dito 
men > 10 m och minst 90 % av stranden har 
täckning. Båda, smal respektive båda sidor 
bred som tidigare. Konstiga mellanting kan 
uppkomma men bedömning görs då efter 
sämsta sidan.

Lutning
Ange markens genomsnittliga lutning i % 
för bägge sidorna av strandzonen upp till 
100 m uppströms lokalens nedre gräns. Är 
det stor skillnad mellan de bägge strän-
derna kan detta anges i slutet vid anmärk-
ningar.

Förklaring – Omgivning/Närmiljö

Dominerande marktyp
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Avser lo-
kalens närmaste omgivning. Kryssa för den 
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dominerande markanvändningen/vegeta-
tionstypen för närmiljön de närmaste 30 m 
runt elfiskelokalen klassat som; Lövskog, 
Barrskog, Blandskog, Kalhygge, Åker, Äng, 
Hed, Myr, Kalfjäll, Berg i dagen/blockmark 
eller Artificiell (anlagda ytor).

Dominerande och  
näst dominerande trädslag
Bedöms som i elfiskeprotokollet. Ange det 
mest dominerande samt det näst mest do-
minerande trädslaget inom en 30 m zon på 
båda sidor om elfiskelokalen.

Skogens ålder
Gammelskog är olikåldrig skog med träd 
över 100 år. Skogen skall ge intryck av att 
vara ”obrukad”. Äldre produktionsskog är 
över 60 år och kännetecknas av likåldriga 
träd, ofta dominerat av tall, gran eller bok. 
Yngre produktionsskog är dito, men 20-60 
år. Ungskog är 10-20 år. Plantskog är yngre 
än 10 år.

Lutning
Ange markens genomsnittliga lutning i % 
för bägge sidorna av närområdet (2 × 30 
× 100 m). Är det stor skillnad mellan de 
bägge stränderna kan detta anges i slutet 
vid anmärkningar.

Sammanfattande bedömning av 
påverkan

I denna ruta vill vi ha er personliga be-
dömning av hur fiskfaunan på lokalen kan 
tänkas påverkas av; skogs- och jordbruk, 
vattenkraft, tätort och vägar, punktutsläpp, 
försurning, eutrofiering samt habitatförstö-
ring. Svaret Nej innebär att lokalens fisk-
fauna troligen är opåverkad av den aktuella 
faktorn.

Bedömer ni påverkan som mycket kraf-
tig är den normala fiskfaunan nästan borta 
från lokalen. Enstaka individer finns kvar 
av den. Däremot kan andra arter ha gyn-
nats och förekomma talrikt.

Anmärkning/Eget omdöme/Kända 
störningar

Kommentera allt som någonsin kan vara av 
värde vid senare tillfällen eller för värde-
ringen av inventeringen.
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Bilaga 2. Fältprotokoll
VATTENDRAGSNAMN: Länsnummer:

Kommun: KOMMUNNR: Verksamhet/Syfte:

Vattendragskoordinater: X: Y: Huvudflodomr:

Lokalkoordinater: X: Y: Biflödesnr:

Lokalnamn: Nr: Höjd över hav (m):

Inventeringen utförd av: Datum:

Adress/Tele/E-post:

VATTENANVÄNDNING

Vattenkraftverk uppströms ja nej Vattenkraftverk nedströms ja nej

Möjlighet att reglera? Uppströms Nedströms

Typ av flödesreglering (sätt x) Korttid-daglig Korttid-övrigt Årsreglering Genomströmning

Avstånd till damm uppströms (km) Avstånd till damm nedströms (km)

Annan vattenanvändning: (Typ & avstånd upp (+) el. ned (-) i km) Bäverdamm:

Spegeldamm: Regleringsdamm: Flottningsdamm: _____________________

Finns vattendom/-mar? nej ja

VATTENBIOTOP

Vattenhastighet: (sätt x) Lugnt Strömt Stråkande-forsande

Vattenhastighet: (%) Lugnt Strömt Stråkande-forsande

Vattennivå: (sätt x) Låg Medel Hög

Substrat och Vegetation bedöms enligt (Domin. = D1, näst domin. = D2 etc.) Förekomsten klassas även 0-3 (se manual).

”Substrat  (D1, D2, D3):”
”Finsed 
(< 0,2 mm)”

”Sand 
(0,2-2 mm)”

”Grus 
(0,2-2 cm)”

”Sten 
(2-20 cm)”

”Block 
(20-200 cm)”

”Häll 
(> 200 cm)”

Förekomst (0-3): Öv.växt. Flytbl. Slinge Rosett Mossa Påv.alg Typisk art

Igenväxning vattenfåran: (sätt x) Ingen Ringa < Halva > Halva Hela

Grumlighet (sätt X): Klart Grumligt Mycket grumligt

Vattenfärg (sätt X): Klart Färgat Kraftigt färgat

Sedimentpålagring Inget Lite Mycket

Synliga utsläpp av avloppsvatten nej ja Antal diken

Vattenfårans form (sätt x) Naturlig Kanaliserad Invallad

Rensningsgrad (sätt x) Ej rensad Svag Måttlig Kraftig Mycket kraftig

Biotopvård utförd nej ja Typ av biotopvård __________________________________________

Vägpassager/vägtrummor (antal) inom sträckan: Lokalens värde för laxfisk (0-2):

Död ved i vatten (antal bitar längre än 0,5 m och > 10 cm):
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KONNEKTIVITET, dvs. vandringsmöjligheter för vuxen lax och havsöring

Lokalens åtkomlighet från havet: 3. lätt 2. oftast möjlig 1. sällan möjlig 0. omöjlig

Varför är det svårt/omöjligt?

Antal fiskvägar nedströms: Antal vandringshinder nedströms:

Fiskvägstyper

Avstånd från lokal (km)

Funktion (0-3)

Funktion för sik (0-3)

Avstånd till uppströms vandringshinder (km): Avstånd till uppströms fiskväg (km):

Är vandringshindret Naturligt eller Artificiellt

STRANDZON (Ange dom. typ, D1, D2, D3): Lövskog Barrskog Blandskog Kalhygge

Åker Äng Hed Myr Kalfjäll Berg/Block Artificiell Annat

Dominerande trädslag: Näst domin. trädslag

Beskuggning:

Andel (%): Hygge Åker/äng Artificiell

Hygge - avstånd till vattendrag (m) Brukad mark - avstånd till vattendrag (m)

Tillstånd strandskog (sätt x) Ringa En sida, smal En sida, bred Båda, smal Båda, bred

Skogens ålder (sätt x) Gam.skog Äldre prod.skog Yngre prod.skog Ungskog Plantskog Annan

Hyggesålder (sätt x) Nyligen avverkat Markberett Planterat Fröställningar

Lutning (%) < 2 % 2-5 % 5-10 % 10-20 % > 20 %

NÄRMILJÖ (Ange dom. typ, D1, D2, D3): Lövskog Barrskog Blandskog Kalhygge

Åker Annan Äng Hed Myr Kalfjäll Berg/Block Artificiell Annat

Dominerande trädslag: Näst domin. Trädslag

Andel (%): Hygge Åker/äng Artificiell

Skogens ålder (sätt x) Gam.skog Äldre prod.skog Yngre prod.skog Ungskog Plantskog

Lutning (%) < 2 % 2-5 % 5-10 % 10-20 % > 20 %

Sammanfattande bedömning av påverkan (sätt x)

Nej Liten Måttlig Kraftig Mycket kraftig

Skogsbruk

Jordbruk

Vattenkraft/reglering

Bebyggelse/vägar

Punktutsläpp

Försurning

Eutrofiering

Kanalisering/rensning

Anmärkning/ Eget omdöme /Kända störningar:

forts. Bilaga 2.



67

Bedömning av miljötillstånd i kustvattendrag med hjälp av fisk



Fiskeriverkets huvudkontor
Ekelundsgatan 1,
Box 423, 401 26 Göteborg

Fiskeriverkets 
havsfiskelaboratorium

Turistgatan 5
Box 4, 453 21 Lysekil

Utövägen 5
71 37 Karlskrona

Fiskeriverkets  
kustlaboratorium

Skolgatan 6
Box 109, 740 71 Öregrund

Skällåkra 411
430 24 Väröbacka, Ringhals

Ävrö 16
572 95 Figeholm, Simpevarp

fiskeriverket@fiskeriverket.se
www.fiskeriverket.se
Telefon huvudkontorets växel: 
031- 743 03 00

FISKERIVERKET

Fiskeriverket, som är den statliga myndigheten för fiske, vattenbruk och fiskevård i 
Sverige, ska verka för en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna, så att de ska 
kunna utnyttjas långsiktigt i ett uthålligt fiske av olika slag.

är en rapportserie för den kunskap som produceras på Fiskeriverket. Den 
vänder sig till andra myndigheter och beslutsfattare, forskare, studerande 

och andra yrkesverksamma inom fiske och vattenmiljö samt till den intresserade all-
mänheten. 

Finforapporterna ges ut av Fiskeriverket och kan laddas ned gratis från vår hemsida 
eller beställas i tryckt form mot expeditionsavgift.

Fiskeriverkets 
sötvattenslaboratorium

Stångholmsvägen 2
178 93 Drottningholm

Pappersbruksallén 22
702 15 Örebro

Fiskeriverkets  
utredningskontor

Ekelundsgatan 1, 
Box 423, 401 26 Göteborg

Skeppsbrogatan 9
972 38 Luleå

Stora Torget 3
871 30 Härnösand

Fiskeriverkets  
försöksstationer

Brobacken 
814 94 Älvkarleby

Åvägen 17
840 64 Kälarne

Fiskeriverkets  
forskningsfartyg 

U/F Argos 
Box 4054
426 04 Västra Frölunda

U/F Ancylus
Ole Måns gata 14
412 67 Västra Frölunda


	Summary
	Sammanfattning
	Inledning
	Material och metoder
	Elfiskedata
	Komplettering med hjälp av GIS
	Fältbedömning av påverkan
	Komplettering av vattenkemi
	Klassning av arter
	Föreslagna indikatorer (metrics)

	Detaljstuderade vattendrag och lokaler
	Vattendrag
	Lokaler

	Expertbedömning av påverkan på och kring lokalen
	Urval av indikatorer
	Redovisning av enskilda indikatorer
	Sammanfattning av indikatorurval

	Föreslaget fiskindex
	Sammanvägt summaindex
	Stegvis metod

	Validering av fiskindex
	Fiskindikerad och expertbedömd status jämförd med GIS-data
	Förelåg det ett statistiskt samband mellan avrinningsområdesvariabler och fiskindex?
	Förelåg ett samband mellan närmiljön och fiskindex?
	Samband mellan GIS-data och expertbedömning på och kring lokalen

	Bedömning av vattendragets status med flera elfiskelokaler
	Diskussion
	Fiskindexet
	GIS-data om avrinningsområdet
	Slutsatser

	Referenser
	Tack
	Bilaga 1. Manual för ifyllande av fältprotokoll till elfiskelokaler
	Bilaga 2. Fältprotokoll

