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Endast ett 
mannaminne 

bort … 

Harry Stålhandske & Thord Lindberg 1930



Naturlighet och referenstillstånd 
t

Vad är det egentligen och vilket år eller     
århundrade ska vara referensen?

WFD & Referensförhållande: 

Det tillstånd som råder om ett vatten är relativt opåverkat av 
mänskliga verksamheter. Det som enligt Vattendirektivet 
betraktas som hög ekologisk status, hög kemisk status eller hög 
kvantitativ status motsvaras av referensförhållandet, d.v.s. ett 
vatten i nästan "naturtillstånd”



Ur- Natur- och Kulturvatten

5 %

25 %

75 %

WWF 2012

Urvatten = opåverkade vatten
Vattenmiljöer där strukturer och processer är opåverkade av människan. 

Vattenkvaliteten kan vara obetydligt påverkad. Detta ger förutsättningar för 

en naturlig flora och fauna

Naturvatten = obetydligt påverkade vatten
Vattenmiljöer där strukturer, processer och vattenkvalitet är obetydligt

påverkade av människan. Vattenkemin kan vara tydligt påverkad. Detta ger 

sämre förutsättningar för en naturlig flora och fauna

Kulturvatten = tydligt påverkade vatten
Vattenmiljöer där strukturer, processer och/eller vattenkvalitet är tydligt

påverkade av människan. Detta innebär att förutsättningar saknas för

en naturlig flora och fauna.



Varzuga



En tidsresa till en liten norrländsk 
skogsälv på 1700-talet 







Start i biflödet Pana
– 15 mil från Vita havet



Hydro-
morfologi

• MMQ ca 80 m2/s
• f

• Ingen flottning/rensning
• f

• 1 km bred kantzon



Fisk (lax) • En av de laxrikaste 

älvarna i världen 

• Toppåret 1987 steg det  

137 400 laxar 

• Laxlusen och introdcerad 

puckellax är ett potentiellt 

problem



Flodpärlmussla
• Ca 140 miljoner individer!
• d

• Unika tätheter/mängder i 

både biflöden och i 

huvudfåran älven
• d

• Enorm föryngring
• 7 

• Gott om värdfisk (lax/öring)
• d

• Bisam ett potentiellt hot



Bottenfauna
• 14 påträffade arter finns i de  

skandinaviska rödlistorna

• Varzuga hyser fler försurnings- och 

föroreningskänsliga arter per lokal än 

svenska vatten



Vattenkemi

• Karakteriseras av starkt färgat vatten 

>100 mg Pt/l beroende av den höga 

andel myrmarken i avrinningsområdet

• d

• Låga antropogena sulfathalter –

ingen eller obetydlig försurnings-

påverkan

• Måttligt höga totalfosforhalter och 

ingen antropogen påverkan innebär 

ingen påverkan på näringstillståndet

• Nära naturlig vattenkvalitet – utgör 

god referens till nordsvenska 

skogsälvar norr om Dalälven



Slutsatser och svaret på frågan är… 

- Ja, vi kan lära oss mycket!

 Varzuga är ett ”urvatten”, dvs. har i stort sett opåverkad vattendynamik, 
biotopstruktur och vattenkvalitet. Den kan därför utgöra en referens till 
hur svenska norrlandsvattendrag sett ut innan påverkan av mänskliga 
aktiviteter

 Varzuga har ett stort nyttjandevärde. Fisket bedrivs på ett uthålligt sätt 
både som yrkesfiske och sportfiske                                                                                           

 Hoten mot Varzuga är i första hand ovarsam exploatering av naturresurser 
som skog och mineraler                                                                                                       

 Hoten från laxparasiten (Gyrodactylus) och den inplanterade puckellaxen 
(Onchorhyncus gorbucha) är svårbedömda och outforskade

 Varzuga-systemets höga naturvärden och orördhet gör att det är 
synnerligen skyddsvärt både i ett ryskt och internationellt perspektiv



Det finns 

ännu hopp 

och mycket 

att bevara!


