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Sammanfattning 

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Solna stad att 
provta och analysera bottenfauna från 10 lokaler i och på gränsen till Solna 
stad. I Igelbäcken provtogs fyra lokaler i rinnande vatten vilka visade på god el-
ler hög status med avseende på ekologisk kvalitet. DJ-index indikerade dock 
näringsämnespåverkan på samtliga lokaler. Bottenfaunasammansättningen i 
Ulvsundasjön visade på en god eller hög status vid samtliga litorala lokaler. I de 
djupare provpunkterna, sublitoral och profundal, var statusen sämre än i lito-
ralen förutom i Karlbergssjön där profundalen bedömdes ha en hög status. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottenfauna 

Med bottenfauna avses ryggradslösa djur (insekter, fåborstmaskar, iglar, virvelmaskar, 
snäckor, musslor och kräftdjur) som lever på eller i bottnar i vattenmiljöer. Djuren up-
pehåller sig i vattnet under hela eller delar av sitt liv.  

Bottenfaunan består av många arter och är relativt stationär, vilket gör den till en an-
vändbar och god indikator på miljökvalitet i vatten. 

När en art med speciella krav hittas speglar den inte bara att vattnet hyser denna arts 
kvar, utan även att vattnet inte gått märkvärt ifrån dessa krav under hela djurets livstid. 
Vilket ibland kan vara flera år.  
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Metodik  

 

Provtagningen av bottenfauna utfördes den 8-9 oktober 2019. Fyra lokaler 
längs Igelbäcken undersöktes och tre lokaler i och intill Ulvsundasjön, där 
med tre profundaler och tillhörande litoraler. (Figur 1 och 2, samt Tabell 1).  

 

 

Provtagning 

I Igelbäcken och sjöstränderna (litoraler) togs prover enligt den standardise-
rade metodiken SS-EN ISO 10870 (SIS 2012) även kallad sparkmetoden. 
Dessutom följdes rekommendationerna i Havs och Vattenmyndighetens 
handledning för miljöövervakning (Havs- och Vattenmyndigheten 2016). 
Metoden innebär i korthet att proverna tas med en fyrkantig håv (25 x 25 
cm, maskstorlek 0,5 x 0,5 mm) som hålls mot botten och ett område på 1 x 
0,25 m framför håven rörs upp med foten. Vid varje lokal uppmättes en 10 
meter lång sträcka och inom denna togs 5 prov. Utöver de fem 

Figur 1. Undersökta bottenfaunalokaler i Mälaren-Ulvsundasjön 2019. Kartdata från Lantmä-
teriets öppna geodata. 
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standardiserade proven togs ett kvalitativt sökprov. Detta tas genom att med 
ca 30 små riktade delprov samla in djur från samtliga miljöer på och i ome-
delbar anslutning till den undersökta sträckan.  

I provytan på respektive station i sjöarna togs fem delprover med en Ekman-
hämtare enligt den standardiserade metoden SS 02 81 90 (SIS 1986). Prov-
tagningen följde även anvisningarna i Havs- och vattenmyndighetens hand-
ledning för miljöövervakning (Havs- och Vattenmyndigheten 2016).  

Proverna sållades på plats genom ett såll med masktätheten 0,5 x 0,5 mm 
och konserverades i 95 % etanol till en slutlig koncentration av ca 70 %. De 
fältprotokoll som upprättades vid provtagningen i enlighet med Havs och 
Vattenmyndighetens handledning (Havs- och vattenmyndigheten 2017) re-
dovisas i form av stationsbeskrivningar i Bilaga 3.  

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

  

Vatten Lokalnr Lokalnamn Koordinater Provtyp 
(x) (y) 

Igelbäcken 2 Nedströms Säbysjön 6591031 1617865 Rinnande spark 
Igelbäcken 7 Eggeby 6588493 1620238 Rinnande spark 
Igelbäcken 9 Kymlinge 6587708 1622780 Rinnande spark 
Igelbäcken 11 Ulriksdal-Sörentorp 6587459 1624782 Rinnande spark 
Mälaren-Ulvsundasjön Bällstaviken 6583341 1623189 Litoral spark 
Mälaren-Ulvsundasjön Karlbergssjön 6582034 1626042 Litoral spark 
Mälaren-Ulvsundasjön Ulvsundasjön  6582411 1624672 Litoral spark 
Mälaren-Ulvsundasjön Bällstaviken 6583286 1623085 Profundal 
Mälaren-Ulvsundasjön Karlbergssjön 6581970 1625986 Profundal 
Mälaren-Ulvsundasjön Ulvsundasjön  6582211 1624545 Profundal 

 

Tabell 1. Undersökta bottenfaunalokaler 2019. koordinater angivna i RT90 2,5 Gon V. 
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Analys 

På laboratoriet sorterades djuren ut och konserverades i 70 % sprit var-
efter de identifierades med hjälp av preparer- och ljusmikroskop. Nivån 
för artbestämningarna följde minst Havs- och vattenmyndighetens före-
skrifter (Havs- och vattenmyndigheten 2019). Dessutom artbestämdes 
fjädermyggslarver (Chironomidae) och gördelmaskar (Oligochaeta) i 
mjukbottenproverna. Fullständiga artlistor redovisas i Bilaga 2. 

 

Utvärdering 

Vattendrag och strandzoner (litoraler) 

Statusklassningen följde Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- 
och vattenmyndigheten 2019). Index har utformats för att klassificera ett 
vattens status. MILA 2018 (Multimetric Index for Lake Acidification) är 
multimetriska surhetsindex för vattendrag respektive sjöar. Klassningen sker 
i en fyrgradig skala för vattendrag: nära neutralt, måttligt surt, surt och 
mycket surt. I sjöar är skalan femgradig och innehåller även klassen extremt 
surt. ASPT-index (Average Score Per Taxon) är tänkt att användas som ett 
index för allmän ekologisk kvalitet i sjöar och vattendrag. DJ-index (Dahl & 
Johnson) är ett multi-metriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. 
Klassningen av eutrofiering sker i en femgradig skala: hög, god, måttlig, 
otillfredsställande och dålig status. 

 

Figur 2. Sparklokaler provtagna i Igelbäcken 2019. Kartdata från Lantmäteriets öppna geo-
data. 
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Utöver statusklassningen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
gjordes expertbedömningar av surhet, näringsämnespåverkan, 
hydromorfologisk påverkan och annan påverkan. Vid expertbedömningen 
vägdes kända förhållanden på och kring lokalen in tillsammans med 
erfarenheter från andra vattendrag i regionen. Dessutom beaktades ett antal 
andra index, bland annat de som finns med i Naturvårdsverkets tidigare 
bedömningsgrunder (T. Widerholm 1999A) och (Widerholm 1999B). 
Eventuell förekomst av indikatorarter var också en viktig faktor. Två nya 
index (Taxaindex och Regleringsindex) har tagits fram på Medins för att 
bedöma påverkan på bottenfaunan (Eriksson 2010), (Ericsson, et al. 2011). 
Taxaindex utnyttjar att vattendragens bredd är en av de viktigaste faktorerna 
som avgör artrikedomen på en lokal (Malmqvist och Hoffsten 2000). 
Genom att jämföra det uppmätta artantalet på en lokal med det förväntade 
referensvärdet utifrån vattendragets bredd vid lokalen kan man få en 
indikation på om bottenfaunan är negativt påverkad. Regleringsindex är ett 
multimetriskt index för att bedöma regleringspåverkan i sjöar (Ericsson, et 
al. 2011). I Bedömningsgrunder för bottenfaunaundersökningar (Medin, et 
al. 2009) kan man läsa om bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier som 
använts för expertbedömningen av påverkan och bedömningen av 
naturvärden.  

Bedömning av naturvärden gjordes med hjälp av ett naturvärdesindex som 
baseras på förekomst av ovanliga eller rödlistade arter (ArtDatabanken 
2015), diversitet och artantal (Medin, et al. 2009). Klassningen gjordes i en 
tregradig skala: mycket höga naturvärden (16p), höga naturvärden (6 – 16p) 
och naturvärden i övrigt (≤6p). 

 

  

Figur 3. Litoralprovpunkten i Karlbergssjön utanför Karlbergs slott. 
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Mjukbottenprover 

Utvärderingen följde Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (Havs- och 
vattenmyndigheten 2019). Enligt bedömningsgrunderna används indexet 
BQI (Benthic Quality Index) för att klassa statusen med avseende på eutrofi-
ering i sjöars profundalområden. Klassningen sker i en femgradig skala: 
hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Vid föreliggande sta-
tusklassningar gjordes även en rimlighetsbedömning och en expertbedöm-
ning. I expertbedömningen vägdes kända förhållanden i och kring sjön in 
tillsammans med erfarenheter från andra sjöar i regionen. Dessutom beakta-
des ett antal andra index, framförallt O/C-index (T. Widerholm 1999A) och 
(Widerholm 1999B) och det sammansatta indexet EEI (Eutrofieffekt-index) 
(Liungman och Eriksson 2006). I de fall expertbedömningen avvek från sta-
tusklassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder har detta kom-
menterats i resultatsammanställningen i Bilaga 1. 

Förutom statusklassningen enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
utvärderades även näringstillgång och syreförhållanden i bottenvattnet. Vid 
bedömningen av näringstillgång användes framförallt PTI (Profundalt Trofi-
index) (Liungman och Eriksson 2006). Näringstillgång klassades i en fem-
gradig skala: mycket näringsfattigt tillstånd, näringsfattigt tillstånd, måttligt 
näringsrikt tillstånd, näringsrikt tillstånd och mycket näringsrikt tillstånd. 
Syreförhållandena i bottenvattnet bedömdes utifrån förekomst av indikator-
arter. Syretillståndet klassades efter en femgradig skala: mycket syrerika 
förhållanden, syrerika förhållanden, måttligt syrerika förhållanden, syrefat-
tiga förhållanden och mycket syrefattiga förhållanden. 

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

I Bedömningsgrunder för bottenfaunaundersökningar (Medin, et al. 2009) 
kan man läsa om bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier och gränsvär-
den som använts vid bedömningen. 
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Mundelsskador 

Förutom diverse index har eventuell förekomst av mundelsskador bland 
chironomider (hos gruppen Chironomini) utgjort underlag till bedömning-
arna. Skador på mundelarna, som orsakas under djurets tillväxt, yttrar sig 
som deformationer på t.ex. mentum eller mandibler. Denna typ av subletala 
effekter är väl dokumenterade från många olika håll i samband med utsläpp 
av flera olika typer av miljögifter och in-dustriavfall t.ex. tungmetaller, pes-
ticider och DDT (Rosenberg och Resh 1993). Ett flertal undersökningar har 
visat att skadefrekvensen blir större med ökad miljögiftshalt och det finns 
dokumenterade skadefrekvenser i påverkade miljöer från några få procent 
upp till nära åttio procent av populationen (Vedamanikam och Shazili 
2009). I rena och opåverkade miljöer är den här typen av skador mycket 
ovanliga och skadefrekvensen nära noll (Wiederholm 1984). 

Medins har i tidigare studier arbetat fram preliminära klassgränser för miss-
bildnings-frekvensen hos sedimentlevande fjädermyggslarver inom den tax-
onomiska gruppen Chironomini. Skadefrekvensen har indelats i fem klasser 
enligt: 

• Naturlig frekvens 0-1 % 

• Låg frekvens 1-5 % 

• Måttlig hög frekvens 5-10 % 

• Hög frekvens 10-20 % 

• Mycket hög frekvens > 20 % 
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Resultat 

Igelbäcken 

Bottenfaunasammansättningen visar att Igelbäcken inte är påverkad av försur-
ning. Status med avseende på näringsämnespåverkan (DJ-index) bedömdes 
som måttlig i Igelbäcken nedströms dämme vid Säbysjön och Eggeby, otill-
fredsställande vid Kymlinge och dålig vid Ulriksdal-Sörentorp (Tabell 2). Före-
komsten av känsliga taxa (ASPT-index) indikerade hög status vid Eggeby och 
Ulriksdal-Sörentorp samt god status vid nedströms dämme vid Säbysjön och 
Kymlinge (Tabell 2). 

Igelbäckens fyra lokaler präglades av låga till mycket låga artantal i låga till 
måttligt höga tätheter (Bilaga 1). 

Tabell 2. Status för ekologisk kvalitet och näringsämnespåverkan i Igelbäcken. 

 

 

Mälaren-Ulvsundasjön 

MILA-index från litoralzonerna för de prover som samlats in vid Mälaren-
Ulvsundasjön indikerade att miljön var opåverkad av surhet. Den ekologiska 
kvaliteten klassades som hög eller god (Tabell 3). Samtliga lokaler visade även 
ett mycket högt artantal i mycket höga tätheter (Bilaga 1). Det noterades ett 
flertal ovanliga arter bland annat snäckan Bithynia leachii. Värt att notera är 
att vid samtliga litoralzoner påträffades den främmande arten Chelicorophium 
curvispinum. Ett kräftdjur som påminner om den svenska arten slammärla. 

På de djupare bottnarna av Ulvsundasjön med intilliggande vatten var individ-
tätheten hög vid samtliga tre profundalpunkter med klar dominans av tåliga ar-
ter. Några få arter gjorde statusklassningen bättre i framförallt Karlbergssjön 
där klassningen enligt BQI blev hög. Ulvsundasjön klassades till måttlig och 
Bällstaviken, trots till ringa djup, klassades som otillfredsställande. Se Tabell 4 
och Figur 4. 

 

Tabell 3. Status för ekologisk kvalitet och surhet i litoralzonen. 

 

ASPT EK- Status DJ EK- Status Expertbedömning
Lokal kvot klassning kvot klassning m.a.p näring
Nedstr dämme Säbysjön 3,90 0,72 God 7 0,40 Måttlig Otillfredsställande

Eggeby 5,30 0,99 Hög 7 0,40 Måttlig Måttlig
Kymlinge 4,60 0,85 God 6 0,20 Otillfredsställande Otillfredsställande
Ulriksdal-Sörentorp 5,00 0,93 Hög 5 0,00 Dålig Måttlig

Ekologisk kvalitet Näringsstatus

ASPT EK- Status MILA 2018 EK- Status Expertbedömning
Lokal kvot klassning kvot klassning m.a.p surhet

Bällstaviken 5,40 0,92 God 98 1,26 Hög Hög
Karlbergssjön 5,60 1,29 Hög 99,63 1,29 Hög Hög
Ulvsundasjön 6,10 1,04 Hög 96 1,23 Hög Hög

Ekologisk kvalitet Surhet
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Expertbedömningen, som tar hänsyn till fler parametrar och index än BQI klas-
sade Karlbergssjön och Ulvsundasjön till God status och Bällstaviken till dålig. 
I Bällstaviken hittades dessutom en hög andel (11%) missbildade fjädermygg-
larver (Chironomini), vilket är ett tecken på miljögifter i sedimenten.  

I samtliga tre vatten bedömdes syrehalten vara måttlig vid bottnen. 

 

HVMFS 2013:19 Expertbedömning
Vatten Djup BQI Status Näringstillstånd Status m.a.p. Syrestatus

(m) näring
Bällstaviken 5,9 1 Otillfredställande Mycket näringsrikt Dåligt Måttligt syrerikt
Ulvsundasjön 14,7 1,3 Måttlig Måttligt näringsrik God Måttligt syrerikt
Karlbergssjön 4,1 2,6 Hög Näringsrik God Måttligt syrerikt

Tabell 4. Resultat från profundalerna/Sublitoralerna i Mälaren-Ulvsundasjön 

Status enligt BQI

Hög

God

Måttlig

Otillfreds-
tällande

Dålig

Figur 4. Status enligt BQI av de tre lokalerna i Mälaren-Ulvsundasjön. 
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Slutsats 

Resultatet visade på näringsämnespåverkan men också hög artrikedom fram-
förallt i strandmiljöerna i och omkring Ulvsundasjön.  

Strandzonerna i Ulvsundasjön hade god till hög status med avseende på ekolo-
gisk kvalitet och näringsämnespåverkan. I de djupare sjöprovpunkterna var 
statusen sämre, förutom i Karlbergssjön där profundalen bedömdes ha hög sta-
tus  

Resultaten från årets undersökningar visade på en god eller hög ekologisk kva-
litet i Igelbäcken. Dock indikerade bottenfaunasammansättningen en påverkan 
av näringsämnen och i vissa fall även av låga flöden. 

 

 

Figur 5. En av broarna mellan Karlbergssjön och Ulvsundasjön under provtagningen 2019. 
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Bilaga 1. Resultatsidor 

Förklaring till resultatsida – bottenfauna i sjöars djupbotten 

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

Provtagningsuppgifter 

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

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

Hög, God, Måttlig, Otillfredställande eller Dålig 
 

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

 

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

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

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

Hög, God, Måttlig, Otillfredställande eller Dålig 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Lokaluppgifter 
Lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, kommun eller flodområde enligt SMHI:s sjö- och 
vattendragsregister, EU-ID enligt VISS. I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad beskrivning i ord av 
provtagningslokalen. 
 
Surhetsklass och ekologisk status 
Beräknade index enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19). Klassningar av surhet och 
ekologisk status enligt följande: 

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

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

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

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

 
• Totalantal taxa: Det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i de fem kvantitativa proven. 
• TaxaIndex: Den procentuella kvoten mellan uppmätt och förväntat totalantal taxa i vattendrag. 
• Regleringsindex: Sammansatt index för bedömning av regleringspåverkan i sjöar. 
• Individtäthet (ant/m2): Det totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta. 
• EPT-index: Antalet arter och/eller grupper bland dag-, bäck- och nattsländor. Ett allmänt föroreningsindex. 
• Naturvärdesindex: Samlad bedömning av naturvärdet m.a.p. bottenfaunan. Bygger på totalantal taxa, 

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

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

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

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

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

• Mycket höga naturvärden 
• Höga naturvärden 
• Naturvärden i övrigt 

 
Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter, samt hotkategori. 
 
Kalkningsstatus 
Redovisning av eventuella kalkningsåtgärder. 
 
Jämförelse med tidigare undersökningar 
Om tidigare undersökningar gjorts redovisas här utvalda data av intresse för bedömning och undersökningssyfte. 
 
Kommentar 
I kommentaren finns värdefull information om intressanta observationer och avvikelser. Den är avsedd att hjälpa till vid 
tolkningen av resultaten i tabeller och diagram. 
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Bilaga 2. Artlistor 

Förklaring till artlista – sjöars profundal  

 

Det. = Ansvarig för artbestämning. 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 
 

1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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Förklaring till artlistor – rinnande vatten 

 
Det. = Ansvarig för artbestämning. 
 
Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, 
funktionella tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 
2=måttlig förekomst och 3=riklig förekomst/dominant. 
 
 
Försurningskänslighet (Fk): 
0 – taxa vars toleransgräns är okänd 
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5 
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0 
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5 
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2 
 
Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 
Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 
Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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Bilaga 3. Lokalbeskrivningar 
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