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Växtplankton är en viktig bas i sjöars födovävar. 
Koldioxiden de binder under fotosyntesen omvand-
las till den organiska kolkälla som andra organismer 
behöver som energikälla. Samtidigt assimilierar de 
näringsämnen som fosfor och kväve från vattnet för 
att kunna använda till cellens byggstenar, t.ex. amino-
syror, RNA och DNA. Direktupptaget av kol, fosfor 
och kväve gör att de reagerar direkt med ökad tillväxt 
om halten av dessa ökar i ett vatten så länge det finns 
tillräckligt med ljus.

Växtplankton är en artrik grupp där varje art har sina 
speciella krav på miljön. Redan i början på 1900-talet  
användes de för att beskriva olika sjötyper och när 
konstgödsel och vattentoaletters utsläpp med tiden 
ledde till omfattande algblomningar blev det tydligt 
att de inte bara är en bas i födoväven, de kan även 
leda till algblomningar som kan producera farliga alg-
toxiner något som är särskilt hälsofarligt om man ska 
använda vattnet till dricksvatten. 

I EU:s vattendirektiv används växtplankton för att 
bestämma ett vattens ekologiska status med fokus på 
näringspåverkan i tre olika index:
• Växtplanktons biomassa eller antal och hur det 

påverkar vattnets transparens
• Växtplanktons artsammansättning
• Hur frekventa och intensiva algblomningar är

En viktig del av vattendirektivet är att interkalibrera 

metoder, index och gränser för vad som är god sta-
tus mellan medlemsländerna så att statusbedömingen 
blir likvärdig mellan länder och att krav på åtgärder 
vid sämre status än god inte missgynnar markan-
vändare olika beroende på vilket medlemsland man 
befinner sig i. Inför en sådan interkalibrering tog man 
fram en lista på växtplanktonindex som svarar bra 
på närings påverkan, dessa var klorofyll-a, Plankton 
Trophic  Index (PTI) och biomassa av cyanobakterier, 
ett för vart och ett av aspekterna ovan. Dessa testades 
under interkalibreringen i stor skala för 20 länder som 
bidrog med data från totalt 1795 sjöar. Sverige deltog 
i denna interkalibrering och har efter mindre juster-
ingar av klassgränser godkända index för att bedöma 
ekologisk  status med hjälp av växtplankton i sjöar.  
De svenska indexen liknar men är inte identiska med 
något av indexen som föreslogs till interkalibrerin-
gen. Trots att de svenska indexen är bra kan de kanske 
ändå bli bättre och erfarenheten av interkalibreringen 
visade att detta borde undersökas noggrannare med 
ett underlagsmaterial som är större än de 100 sjöar 
som ingick i interkalibreringen.

I denna studie visade jag med data från 800 sjöar att 
klorofyll-a är en tillräckligt bra parameter för att få 
ingå som index även i Sverige, förslagsvis tillsammans 
med det nuvarande indexet växtplanktonbiomassa. 
Jag visade även att det föreslagna indexet för artsam-
mansättning, PTI, fungerar bättre än det vi använder i 
Sverige just nu, TPI. Både PTI och TPI ger växtplank-
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tontaxa olika poäng beroende på hur känsliga eller tol-
eranta de är för näringspåverkan. Anledningen till att 
TPI fungerar mindre bra är att det indexet fokuserar 
på väldigt känsliga och väldigt toleranta arter medan 
arter i mitten av skalan saknas. Det gör att indexet har 
väldigt hög variation i mitten av närings ämnesskalan. 
PTI har både flera taxa totalt sett och arter som har 
poäng utmed hela gradienten. PTI är så bra att det bör 
färdigställas med klassgränser och börja användas i 
Sverige.

För att bedöma hur intensiva och frekventa algblomn-
ingar är skulle egentligen kontinuerlig övervakning 
med satelliter eller med sensorer på bojar i vattnet 
behövas. Tills detta är möjligt bör befintliga data, dvs 
prover tagna en till två gånger per sommar, användas 
för att bedöma biomassan av cyanobakterier och in-
dexet bör främst relatera till hälsorisker, dvs. risken 
att cyanobakterierna innehåller algtoxiner som blir 
farliga vid bad eller dricksvattenberedning. Sådana 
riskbedömningar har redan gjorts av världshälso-
organisationen, WHO, och dessa bör utvecklas och 
användas även i Sverige.

Med datasetet verifierade jag också andra samband 
som inte täcks in av vattendirektivet, som det mellan 
antalet taxa och pH, vilket används som mått på hur 
surt ett vatten är och bör fortsätta att göra så. Mar-
kanvändningsdata testades som miljöpåverkansvari-
abler och som väntat fanns det liknande samband för 
andelen jordbruk och artificiella ytor i avrinningsom-

rådet och växtplankton som de till näringsämnen. 
Även andelen gruvor i avrinningsområdet påverkade 
artsammansättningen. Här är orsakssambandet oklart 
då gruvor både kan ge en näringsämnes- och metall-
påverkan. Tyvärr saknades kemiska variabler för att 
verifiera vilken av dessa som kan ha bidragit till sam-
bandet. Skogsbruk och torvtäckter visade inga sig-
nifikanta samband med växtplankton i denna studie.

Naturliga variabler som vattnets färg, altitud och 
latitud mfl variabler var också viktiga för att förklara 
växtplanktonsamhällets sammansättning i denna 
studie. Det är alltså viktigt att ta hänsyn effekten av 
naturliga variabler i bedömningen, antingen genom 
att indela sjöarna i olika typer eller genom att bygga 
in de naturliga variablerna i bedömningsmodellerna.

Slutsatser
Växtplankton svarar tydligt på mänsklig påverkan i 
form av näringsläckage till sjöar från olika typer av 
markanvändning. Förslag på index för att förbättra 
ekologisk statusbedömning med hjälp av växtplank-
ton föreslås. Naturliga variabler kopplat till var sjön 
ligger i landskapet behöver man ta hänsyn till för 
att bedömningen ska bli rättvisande. Kopplingen till 
gruvor  behöver studeras närmare för att urskilja om 
det är näringsämnen eller metaller som förklarar sam-
bandet. 


