
Vättern och försvar 
Måns Lindell, Fil Dr. sakkunnig vattenfrågor 



Samverkansforum 



Fiskeskyddsnämnd 

 Tidigare: stor sak… 
 Senaste ersättning 

 2000-20010: inga 
 2011: 3 500 kr 
 2012-16: inga 

 



Viktiga Vätterndokument 



Viktiga underlag! 
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Giftfri miljö (11 delmål) 



 

Delmål 10 – Indikator 8: förorenade 
områden 



 

God bebyggd miljö (15 delmål) 



 

Delmål 9 



Delmål 9 – Indikator 9: beslutade skjutfria dagar 

Medel 1985-nu 66
Medel 1990-00 64
Medel 2000-10 68
Medel 2010-nu 65



Delmål 9 – Indikator 9: beslutade skjutfria dagar 



Delmål 9 – Indikator 9: beslutade skjutfria dagar 



Provfiske – Rödingens lekplatser 

• Projekt 2017-2019:  
• uppdaterad bild av aktiva leklokaler för röding samt  
• generera skattningar av biologiska indikatorer 

gällande beståndets status. 
• Beståndsstatus skattas via nätfiske (jämförelser i f/a mot 

tidigare undersökningar).  
• Inventeringar okulärt från båt samt via UAS och ROV 

 



Provfiske – Rödingens lekplatser 
• 2017 inventerades 22 lokaler (av 

66). Fångst av röding på bl.a. 
Höjen! 

• Höjen tidigare ansett som ett av 
Vätterns bästa rödinglekgrund. Hårt 
fisketryck under 1860-1940. 

• Rödinglek upphörde 1940-60, militär 
verksamhet sannolikt bidragande. 

• Höjen undersökt från 1958 och 
framåt - alltid med negativt resultat. 

• Grundet fredat sedan 1980-talet 
mot militära skjutaktiviteter. 

• Provfiske 2005: inget 
• 2017: fångst av 6 lekrödingar! 

 



Provfiske – Vättern (röding, sik m.fl. arter) 



Kunskapsunderlag om metaller 

Metallmodell på 
landskapsnivå 

 308 delområden 
 Faktiska 

belastningar 
 Gemensamt 
 Så bra vi vet… 



Ofta i media om hot mot Vättern 
 Bly i Vättern: Mycket låga + 

minskande halter 
 ex Flyget: 200 g/år i lösning  

 95%fastläggning⇒10 g/år till vattenfas 

 Att jämföra (löst form): 

 Större reningsverk: 5-10 kg/år 
 Mindre reningsverk: ca 0,5 kg/år 
 Pappersbruk:  ca 15 kg/år 
 Befintlig gruva: ca 170 kg/år 
 Vägsaltning: ca 40 kg/år 
 (Trafik: ca 1 ton/år) 

 

10års-medel: 0,06 µg/l 
”låga” halter: 0,2 µg/l 
Bakgrund:     0,24 µg/l 
MKN:             7,2 µg/l 
”Otjänligt”:        10 µg/l 
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