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Hur var klimatet  
2017?



Hur var klimatet  
2017?

Nederbörd 2017  jämfört 
med normalåret



Vinter Vår Sommar Höst



Flöden 2017 C
C



Vattenkemisk måluppfyllelse i 
vattendrag 2017



Vattenkemisk måluppfyllelse i 
vattendrag 2002-2017

Avser längden målvattendrag med måluppfyllelse i förhållande till 
(måluppfyllda + ej måluppfyllda). Okända räknas inte med. Trenden är något 
negativ, men ej signifikant. 2017: 81,6 % 



Andel vattendrag med okänd 
måluppfyllelse 2014-2017



Antal vattenprover 2012-2017

Södermanland, Östergötland, Blekinge, Västmanland, Dalarna och Jämtland 
analyserade inte Ali 2017



Kostnad (1:11-anslaget) per vattenprov



Biologisk effektuppföljning 2012-2017



Öring på elfiskade lokaler 2017



Ekologisk status enligt VIX på 
elfiskade lokaler 2017



Ekologisk status på elfiskade
lokaler 2014-2017



Indikerad surhet enligt MISA på 
lokaler undersökta 2014-2017



Kalkförbrukning 1976-2017



Kalkförbrukning 2014-2017
Störst minskning sjökalkning
• Jämtland: 1 529 ton
• Dalarna: 808 ton
• Blekinge: 410 ton
• Kronoberg: 381 ton

Störst minskning våtmarker
• Värmland: 1 078 ton
• V Götaland: 870 ton
• Halland: 723 ton
• Jämtland: 456 ton

Förändring sedan 2014
• Båt: - 2 965 ton
• Helikopter: - 4 555 ton
• Doserare: - 4 971 ton



Status för doserare
Antal doserare i målvattendrag som 
saknar:

Antal doserare totalt som har:



Medelsförbrukning 2012-2017
• Minskat från 184,4 till 

164,8 miljoner (19,6 
milj. 11 %) sedan 
2012, gemensamt 
anslag infördes 2013

• BÅ står för 18,1 av 
dessa miljoner

• Mycket pengar över 
till doserare 2016 
och 2017, däremot 
inte till BÅ

• Kostnaden för 
kalkning i princip 
oförändrad, trots att 
kalkmängden 
minskat med 17 %.



Medelsförbrukning 2012-2017
2017 jämfört med 2012 i procent



Kringkostnad på 1:11-anslaget i 
förhållande till kalkmängd
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