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Mål & påverkansfaktorer

Det vattenkemiska målet med kalkningen är att vattnets pH-
värde inte ska understiga ett visst värde i målvattendraget för 
den art eller de arter som är motivet att bevara och att 
reproduktionen inte störs. 

Vattnets pH-värde är dock inte den enda faktor som kan 
påverka faunan, utan andra faktorer är t.ex.:

Biotop                         
Vattenföring
Vandringshinder
Skogsavverkning
Vattenkemi (t.ex. grumling, miljögifter, oorganisk aluminium)
Biologi (t.ex. utplantering, främmade arter, predatorer)
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Underlag för att bedöma måluppfyllelse

Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, Bilaga A till 
Handbok 2007:4, Naturvårdsverket & Havs- och 
vattenmyndigheten.

Nationella kalkdatabasen
Elfiskeregistret – SERS
Musselportalen
VISS

Data som använts är främst från:
Provtagningsmål=Högflöden

 SMHI:s vattenwebb
 Vattenkemi som levererats till SLU och från 

Länsstyrelsens eget arkiv
 Bottenfauna- och kiselalganalyser som 

levererats till SLU och från Länsstyrelsens 
egna publikationer

 Nationell databas för åtgärder i vatten
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Rapportens 
disposition per 
målvattendrag
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Sammanvägd bedömning av måluppfyllelse

Det är den ”målart” som visar 
sämst måluppfyllelse som är 
utslagsgivande för den 
sammanvägda bedömningen.

Bottenfauna och/eller kiselalger betraktas de i 
denna utvärdering som stödparametrar, d.v.s. 
de är inte avgörande för den sammanvägda 
bedömningen av måluppfyllelse..
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Resultat
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Varför lyckades inte måluppfyllelsen i 6 vattendrag?

Restaån: pH > 6 i 25 år, men målarten flodkräfta finns ej 
längre p.g.a. att signalkräfta nu finns i ån. 

Gladhöjdsbäcken: pH ca 5,6 och endast fiskundersökt före 1:a 
kalkning 2013. Inga fiskar fångades. 

Fräsebäcken: pH > 6 i 25 år, men inga öringårsungar vid 4 
fisken 2007-2014. Flera vandringshinder! 
(Hinder bort 2014, 20 årsungar/100 m2 2015!) 

Hammarskogsån: pH > 6,2 i 10 år. Dåligt med rekrytering
av öring & flodpärlmussla. 10 Vandringshinder! 
(Restaurering har påbörjats) 
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Varför lyckades inte måluppfyllelsen i 6 vattendrag?

Bondabrobäcken: pH < 6,2 vid många tillfällen i 30 år. 10 
Vandringshinder! Öringårsungar finns. Ca 20 000 
flodpärlmusslor, men dåligt med rekrytering. Åtgärder som 
behövs: Ökad kalkdos, ev våtmarkskalkning påbörjas + 
restaurering.

Nordtjärnsälven: pH 5,6-6,6 i 30 år. Stora pH-variationer 
(stressfaktor?) Dåligt med öring + rekrytering av öring. Rikligt 
med stensimpa + elritsa (konkurrens?). Åtgärder som behövs: 
ev våtmarkskalkning påbörjas, biotopkartering + förstärkning 
av lekbottnar.

2 av 6 vattendrag med dålig måluppfyllelse kan bero på 
brist i kalkningseffekt + andra faktorer.



Några reflektioner: 
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• Inget som tyder på att oorg-Al är ett problem 
i våra målvattendrag.

n = 0

n = 0

• 8 vattendrag som uppfyllt biologiskt mål 
HAR vandringshinder!

• 4 vattendrag som uppfyllt biologiskt mål har 
INTE uppfyllt vattenkemiskt mål!



Extra positiva resultat? 
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Flodpärlmussla 1977-2004  Brunnshyttebäcken 2009, 2014

Flodpärlmussla1986-2005 (musselskal)  
Flosjöbäcken

2013

Flodpärlmusslans återkomst!

n = 0

n = 0



Kalkning sedan 1977 & Restaurering 2009
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”Bara” 2 
vattendrag som 
inte uppfyllt mål 
kan ev. bero på 

bristande 
kalkeffekt

Efter minst 30 
års frånvaro i 2 
vattendrag har 

nu  
Flodpärlmussla 
återkommit!

Micke, vad 
är det du 

antecknar?

20 av 26 
vattendrag har 

bra 
måluppfyllelse!



Pelle Grahn
pelle.grahn@lansstyrelsen.se
Tfn 010-224 87 75
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Rapporten finns på vår webbplats: 
www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/publikationer


