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Limnologin i gränslandet



GRÄNSER ÄR DELVIS IMAGINÄRA

Det är ett sätt för oss linjärt tänkande (i en icke-linjär värld) att försöka förstå naturen.

Farbror Albert… …går över gränsen.



Vi tänkte prata om att gränser verkligen finns, men

1-är flytande,

2-är skalberoende, 

3-ofta är viktiga ekotoner,

4-och om gränslös otur i vår förvaltning….



1. GRÄNSER ÄR FLYTANDE!

Röding – en norrlandsfisk……??



Årsmedeltemperatur i luft (oC) 1961-1990
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1. GRÄNSER ÄR FLYTANDE!
.

Årsmedeltemperatur i luft (oC) 1961-1990



Carl Tamario m fl 2022

2. GRÄNSER ÄR ”SKAL”BEROENDE
Den realiserade ekologiska nischen….kärnhabitat och marginalhabitat - storskaligt flodpärlmussla

SNV 2011

Sannolikhet att flodpärlmussla
förekommer idag bedömt utifrån
öringtäthet, lerjordar, klimat etc
Rött = Mer sannolikt
Blått= Mindre sannolikt



2. GRÄNSER ÄR SKALBEROENDE
Den realiserade ekologiska nischen….kärnhabitat och marginalhabitat - storskaligt flodpärlmussla,
småskaligt öring i strömmande vatten.

Exemplet visar Hedströmmen.

Ån är en tolva:
12 mil lång, medelbredd 12 m, medel-
vattenföring vid mynning 12 m3/s. 
Antal dammar utan fiskväg = 2*12!
Men mer än ett dussin problem….

12



Det krävs en viss längd/yta strömhabitat för att
hysa en strömlevande öringpopulation (0+, 1+ och äldre)
i fragmenterade vattendrag.

2. GRÄNSER ÄR SKALBEROENDE

Törnblom m fl 2017. Prioritizing dam removal and stream restoration using 
critical habitat patch threshold for brown trout (Salmo trutta L.): a catchment 
case study from Sweden. Écoscience 24(3-4):157-166. 



3. EKOTONER är gränszoner mellan olika ekosystem. 
Stranden, skogsbryn, trädgränsen….. 

De innehåller ett antal arter från båda miljöerna, 
och ibland arter som är specialiserade till gränsområdet.



Men ibland inga arter alls!

Stora Blåsjön, Ångermanälvens
källflöden

Regleringsamplitud 13 m

3. EKOTONER



3. EKOTONER…..vem ska kunna leka i vårbäcken? 



3. EKOTONER
Bladvass (Phragmites australis) utgör ett
• filter mellan land och sjö (ekosystemtjänster)
• Fosfor- och kolfälla!
• en unik miljö (biologisk mångfald)





Bladvass utgör ett problem när vår påverkan 
(vattenreglering, sjösänkning & eutrofiering) 
blir för stor – och vassbältena växer igen i snabb takt
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Och vassarna blir ogenomträngliga 
(och börjar läcka fosfor).

1945              1950                 1955                 1960                 1965



Ekologiskt funktionella kantzoner
Lennart
Henrikson

3. EKOTONER är gränszoner mellan olika ekosystem. 



4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….

Naturvårdsverket

Skogsstyrelsen

Havs- och vattenmyndigheten

Jordbruksverket



2010

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….

2022



• Vem har råd med kantzon?
• Och vem ska se till den att den sparas?
• Kantzonen är idag ca 4 m i genomsnitt!

Priset för grantimmer (1 m3) har gått från c. 400 kr till c. 600 kr på 14 år.

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Biologisk mångfald

Sociala mål Klimatmål

Produktionsmål

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Det är också lätt att hitta exempel på hur regleringen av våra 
vatten orsakar problem… 
- till exempel att fiskar strandar vid snabb
förändring av vattennivåer och flöden
-båtar måste överges mitt ute på sjön...



-men vi vill lyfta fram de goda exemplen……..

Det är lätt att hitta exempel på hur regleringen av våra 
vatten orsakar problem… 
- till exempel att fiskar strandar vid snabb
förändring av vattennivåer och flöden
-båtar måste överges mitt ute på sjön...





Jodå, det finns goda exempel

• Nationalälvarna har få kraftverk…

• Fiskvägar finns till viktiga strömhabitat i Gullspångsälven,
Mörrumsån, Rönne å, Svartån i Sommen, 
Ätran vid Falkenberg, Stornorrfors i Ume-Vindelälven,
Jockfall i Kalixälven…..…..Klarälven???

• 5% av landets torrfåror har fastställd minimitappning.

• 5% av kraftverken har fiskväg….ibland fungerande…

• Ålens lekvandring sköts av kraftbolagen…och nya ålar sätts ut…



På tal om goda exempel…kom på ett till…

Laxen tillbaka till Ångermanälven!!



Jodå, det finns goda exempel

• Och så har vi den pågående nationella miljöprövningen!



1,5 TWh till miljöåtgärder! 

BottenNAPpet



Totalt finns ungefär 2 100 vattenkraftverk i Sverige 
som under ett normalår producerar 67 terawattimmar. 
”ett riktvärde om 1,5 terawattimmar på nationell nivå avsätts 
till miljöåtgärder”!  

”Det framgår tydligt av omprövningsbestämmelsen i 
24 kap. 10 § miljöbalken att en återkallelse mot en 
verksamhetsutövares vilja enbart aktualiseras om 
en återkallelse är nödvändig för att följa en 
miljökvalitetsnorm eller någon annan bestämmelse 
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska 

unionen. Det bör röra sig om 
undantagsfall…..”

2,2%

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Att vattenkraften ska kunna avstå 5 % 
av naturlig medelvattenföring (MQ) till 
miljöförbättrande åtgärder är inte 
någon orimlig begäran. 

Procenten, 
Helge

Den är den hänsynsnivå som den 
nuvarande miljöbalken och övergångs-
bestämmelserna kräver vid omprövning 
av vattendomar. 
Det är också en lägsta hänsynsnivå som 
tillämpas för det samhällsviktiga 
skogsbruket vid skogliga åtgärder. 

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



4. GRÄNSLÖS DUMHET/OTUR I VÅR FÖRVALTNING….

12:an

Kommer ni ihåg Hedströmmen?



R² = 0,4822
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Antal dammar i vattendraget

Strömhabitaten har dämts bort
-32 vattendrag i Bergslagen

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



I hela Ångermanälvssystemet, inklusive 
Faxälven och Fjällsjöälven, finns 41 stora 
kraftverk och 13 småskaliga kraftverk som 
levererar 18 % av Sveriges elproduktion från 
vattenkraft. 

Här föreslås att 0,1% av produktionen får 
”offras” för miljön…..

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Kommer ni ihåg Blåsjöälven?

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Som jag visade i fjol:
Att få tillbaka flödet i utloppet Blåsjöälven, med unik 
nedströmslekande röding, skulle förhoppningsvis återställa beståndet
som reducerats från 100 000 individer till kanske 100!

Ca 0,1%

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Att få tillbaka flödet i utloppet Blåsjöälven, med unik 
strömlekande röding, skulle ….

…äta upp de 0,1%  till miljöåtgärder
som avsatts för hela Ångermanälven!

10 % av Sveriges tillrinning till havet…

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



De reglerade vattendragens hundra år av otur…

Vattenlagen 
1918

Vattenverksamhets-
utredningen 2014

Vattendirektivet
2000

Vattenlagen + 
Miljöbalken = sant
1999

Nationella strategin
2019

Nationella planen –
NAP juni 2020

Elprisrusning
2021-22

Energiöverens-
kommelsen 2016

Putin
2022

Reviderade 
Vattenlagen 
1984

4. GRÄNSLÖS OTUR I VÅR FÖRVALTNING….



Gränslös otur?
Eller förvaltning utan tydliga gränser?

Vad har vi limnologer bidragit med?
Eller är all skuld hos riksdag och regering?
Var är de goda exemplen?
När agerar vi?

Var går gränsen???

Miljöministrar



TACK!


