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Bakgrund och syfte
Åresjön ligger i övre delen av Indalsälven och utgör en del av Natura 2000-området Åreälven med
biflöden (SE0720286). En av de naturtyper som skall skyddas i området är Ävjestrandssjöar (EU-kod:
3130) till vilken typ Åresjön tillhör.
Ävjestrandssjöar karaktäriseras av att de är näringsfattiga eller svagt näringsrika sjöar med
förekomst av flacka, ibland betespräglade, stränder och grunda bottnar. Vattenvegetationen på de
grunda bottnarna består av perenn kortskottsvegetation och på blottlagda stränder och bottnar
förekommer lågvuxen annuell pionjärvegetation. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till
medelhögvattenlinjen. Representativa sjöar av naturtypen har naturliga vattenståndsvariationer,
regelbunden ishyvling och/eller strandbete. Störningen i strandlinjen är en förutsättning för
karaktäristisk annuell vegetation som förekommer på de flacka stränderna som blottas eller utsätts
för störning. Perenn kortskottsvegetationen är normalt vanligt förekommande i litoralzonen
(vattenstranden). Vass och annan högre vattenvegetation förekommer relativt sparsamt liksom
slingor och flytbladsvegetation, men kan dominera i skyddade vikar. Sammanlagt bör dessa typer av
vegetation inte sammanlagt täcka mer än 20 % av objektets yta eller 50 % av strandlängden, förutom
i skyddade vikar1.
Ett av bevarandemålen för Åresjön är därmed att undvika igenväxning. ”Vass och/eller annan högre
vattenvegetation, slingor och flytbladsvegetation ska förekomma sparsamt förutom i skyddade vikar
där bestånd kan vara tätare” 2.
Fiskevårdsområdesföreningarna och fiskerättsägarna längs Åreälven har emellertid under de senaste
20 åren upplevt att Indalsälvens övre del och Åresjön växer igen. De bakomliggande orsakerna till
detta kan vara många. Exploateringen av området runt och uppströms Åre för turism har pågått
under lång tid men har intensifierats under de senaste trettio åren.

Figur 1. Flygfoto av Duved och Åre 1965 respektive 2018/2019.
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Naturvårdsverket. 2011. Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. NV-04493-11.
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/natura-2000/naturtyper/sotvatten/vl-3130-avjestrandsjoar.pdf
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Länsstyrelsen Jämtland. 2017. Åreälven med biflöden SE0720286. Bevarandeplan för Natura 2000-område.
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Figur 2. Detalj av föregående flygfoto, västra delen av Åre.

Exploateringen medför att den naturliga marktäckningen försvinner samt att naturliga vattenflöden
leds bort. Detta omfattar både omledning av vattendrag men även dagvatten från hårdlagda ytor.
Bortledningen av vatten leder i sin tur både till att markens buffrande förmåga mot höga flöden
minskar samt en ökad landerosion. Sammantaget medför detta en ökad materialtransport till
Indalsälven och framförallt Åresjön.
Den ökade växtligheten skulle även kunna orsakas av en ökad näringstillgång i vattnet. Detta skulle
kunna orsakas av den ökade befolkningsmängden inklusive turistmängden, vilket ger en ökad
belastning på bl.a. reningsverken. Det kan även orsakas av den ökade markerosionen samt andra
mänskliga aktiviteter längs älven som för med sig näringsämnen till vattnet. Även klimatförändringar
med ökande vattentemperaturer, förändrade isförhållanden, förändrade nederbördsmönster och mängder skulle kunna bidra, eller orsaka, förändringar i växtlighetens utbredning eller
sammansättning.
Förändringarna beror sannolikt på en kombination av olika faktorer och utgör enligt Åreälvens
fiskeråd problem för fisket och båttrafiken i området. Det första steget för att utreda den upplevda
problematiken kring växtligheten är därför att genomföra en inventering av de berörda områdena.
Detta för att dokumentera den nuvarande växtligheten samt kunna utgöra ett underlag för beslut om
fortsatta undersökningar eller möjliga åtgärder.
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Material och metod
Inventeringen genomfördes 2019-08-05 av Tina Hedlund, Aquanord AB samt Ulf Göransson,
Åreälvens fiskeråd. Områdena inventerades från båt och till fots med hjälp av vadare, vattenkikare
och en långskaftad kratta i de områden som hade pekats ut för fiskerådet som områden med ökad
växtlighet. Noteringar om påträffade växter och ungefärlig utbredning av vardera art noterades
löpande i text och där så var möjligt, även med skisser. Artbestämning genomfördes delvis i fält men
exemplar av samtliga påträffade arter samlades i burkar för nyckling och fastställande av art följande
dag. Växter som inte kunde fastställas till art i fält gavs tillfälliga arbetsnamn under inventeringen för
att kunna skilja arterna åt. De växter som inte med säkerhet kunde nycklas till art följande dag
fotograferades samt skickades till Pelagia Nature & Environment AB för fastställande.
Vid Undersåker inventerades sträckan från bron över Indalsälven och ner till mellan ”Strömlösa” och
Bråtjärnvägen. I Åresjön inventerades området från sågen och uppströms till Tegeforsen, respektive
strax uppströms Lillänget och ned till strax nedströms den stora kraftledningen över Åresjöns utlopp.
Vattenföringen i Åreälven var vid inventeringen extremt låg. Vid mätpunkten i Östernoren uppgavs
vattennivån vara 397,60 m.ö.h3. Normal nivå för det aktuella datumet uppgår till 398,14 m.ö.h. och
lägsta uppmätta under perioden 1999-2018 uppgår till 397,60 m.ö.h. Vattennivån fortsatte därefter
dock att sjunka ytterligare till ett minimum på 397,53 m.ö.h. mellan den 9:e och 12:e augusti. På
grund av den låga nivån uppgick flödet ut ur Öster Noren vid inventeringstillfället till 20 m3/s medan
medianvattenföringen för det aktuella datumet uppgår till 58 m3/s och lägsta uppmätta under
perioden 1999-2018 uppgår till 20 m3/s4. Liksom vattennivån sjönk flödet ytterligare till en ny
lägstanivå om 17 m3/s mellan den 9:e och 12:e augusti. Tidigare har flödet under dessa datum inte
underskridit 21-26 m3/s under perioden 1999-2018, vilket tydliggör det extremt låga flödet.
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Vattenregleringsföretagen. Vattenstånd. https://login.vattenreglering.se/m/vattenstand.asp?Ralv=Indals%E4lven&LoadFromCookie=true
[2019-10-04].
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Vattenregleringsföretagen. Vattenföring. https://login.vattenreglering.se/m/vattenforing.asp?Ralv=Indals%E4lven&LoadFromCookie=true
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Resultat
Undersåker

Figur 3. Karta över den inventerade sträckan i Indalsälven vid Undersåker.

Inventeringen i Indalsälven vid Undersåker
genomfördes med hjälp av båt, från bron över
Indalsälven och nedströms (figur 3). Älven var
dock till stora delar så grund att båten fick dras
fram till fots och vattendjupet var endast ca 3 cm
i stora områden. Det extremt låga flödet
medförde att älven enligt uppgift var ca 30 cm
lägre än normalt.
Figur 4. Vy nedströms bron vid Undersåker.
Grundområden är torrlagda och sticker upp.

I den övre delen av det inventerade området fanns fläckar med skörsräfse (Chara globularis) samt
mattslinke/glansslinke (Nitella opaca/flexilis) och i de områden där vattendjupet var större, även
plattbladig igelknopp (Sparganium angustifolium). På sidorna om strömfåran var botten helt täckt av
gräsnate (Potamogeton graminéus).

Figur 5. Mattslinke/glansslinke i förgrunden med
skörsräfse och plattbladig igelknopp i bakgrunden.

Figur 6. Gräsnate.

Substratet i fåran bestod huvudsaligen av grus och sand, vilket är ett näringsfattigt substrat för växter
och samtidigt ett utmärkt substrat för harrlek. I de områden materialet var något grövre var det även
passande som lekbottnar för öring. Sand och grus är visserligen tillräckligt poröst för växter att enkelt
kunna rota sig i, men så länge vegetationen inte täcker stora delar av botten kan höga flöden samt
islossningar enkelt flytta om materialet och medföra att växter lossnar. Växternas rötter binder
däremot substratet så att omfördelningen av gruset minskar. Det medför även att
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genomströmningen genom gruset minskar, med minskad syresättning för fiskrom som grävs ned i
bottnarna vid leken.
Strax uppströms Henån var gräsnaten som trivs på sandiga bottnar i näringsfattiga vatten
heltäckande i sin utbredning längs älvens sidor. Längre ut i fåran fanns det gott om plattbladig
igelknopp, mattslinke/glansslinke samt
blekbläddra (Utricularia ochroleuca). På vardera
sidan om mitten av fåran fanns även hårslinga
(Myriophyllum alterniflorum). I själva strömfåran
påträffades större mängder strandranunkel
(Ranunculus reptans) och gräsnate med en
täckningsgrad om ca 30 %. Samtliga av dessa
arter trivs i näringsfattiga vatten även om
plattbladig igelknopp gärna vill ha dyiga
bottnar5.
Figur 7. Skörsräfse och plattbladig igelknopp.

Strax utanför Henåns utlopp var bottensubstratet finkornigare med sand i de strömmande delarna
och lera längs stränderna. I detta område fanns gott om skörsräfse samt gräsnate och hårslinga i
vattnet. Det leriga området vid utloppet var helt täckt av hästsvans (Hippuris vulgaris) medan hela
den vänstra sidan av utloppet liksom stora delar av ån var täckt av vattenpest (Elodea canadensis).
Henåns botten bestod av fint material i form av lera och gyttja som även la sig över en del av
växtligheten. Längs stränderna växte heltäckande bälten av vasstarr (Carex acuta) och nålsäv
(Elocharis aciculans) fanns i de torrlagda delarna av åns utlopp.
Vattenpest är en för Sverige främmande art som under gynnsamma förhållanden tillväxa mycket
snabbt och bilda stora, svårgenomträngliga bestånd 6. Arten introducerades i Sverige i slutet av
1800-talet och började snart efter introduktionen att uppträda som en mycket besvärlig invasiv art.
Efter några decennier gick arten dock tillbaka och numera skapar den sällan lika stora problem. Den
förekommer endast som honplantor i Sverige och sätter därför aldrig frön utan sprider sig enbart
vegetativt genom avbrutna stamfragment eller turioner (övervintringsorgan) med hjälp av båtar,
fiskeredskap, sjöfåglar och strömmande vatten. Den anges numera vara vanligt förekommande i
sjöar och vattendrag från Skåne till Dalarna, mer sällsynt längre norrut, även om arten påträffas i ett
flertal vatten i Jämtland. Den växer främst i dammar, näringsrika sjöar och lugnflytande vattendrag
varför Henåns utlopp uppvisade mycket lämpliga förutsättningar för vattenpest.

Figur 8. Torrlagd nålsäv vid utloppet.

Figur 9. Vasstarr med nålsäv i förgrunden i den västra

torra sidan av Henåns utlopp.

5
6

Naturhistoriska riksmuseet. Den virtuella floran. http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html [2019-10-17]
SLU. Artfakta. Artdatabanken. https://artfakta.se/artbestamning/taxon/elodea-canadensis-219564 [2019-10-17].
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Figur 10. Vattenpest med ett lager sedimenterat slam i Figur 11. Vasstarr längs Henåns stränder.
Henåns utlopp.

I Henån påträffades även ett område med
mycket smutsigt vatten. Åre kommun har
kontaktats men nekar till att
avloppsreningsverket i anslutning till Henån
skulle ligga bakom föroreningen.

Figur 12. Område med fet, brun och bubblig hinna på
vattnet i Henån.

Nedströms Henån täckte stora hästsvansar nästan hela botten. Dessa glesade därefter ut till ca 30 %
täckningsgrad. Det fanns även fläckvis med plattbladig igelknopp, gräsnate och skörsräfse. I området
fanns även relativt hög andel långnate (Potamogeton praelongus) inblandad i områden av gräsnate.
Långnate trivs i näringsrika sjöar med klart vatten, till skillnad från gräsnate som lever i näringsfattiga
sjöar med sandbotten5.

Figur 13. Hästsvans nedan Henån.

Figur 14. Fläckar med plattbladig igelknopp, gräsnate
och skörsräfse.

Ytterligare något längre ned sjönk den totala
täckningsgraden till ca 10 % samtidigt som
plattbladig igelknopp och skörsräfse återigen
återfanns bland vegetationen. Bottensubstratet
övergick samtidigt till sand med inslag av grus
och enstaka stenar med ett vattendjup om ca 20
cm. Själva strömfåran var i detta område nästan
helt ren från växtlighet samtidigt som älven som
helhet breddades till ett selliknande område.
Figur 15. Låg täckningsgrad av växter.
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I den nedre delen av selet fanns hästsvans och gräsnate längs kanterna av strömfåran. Längs den
södra sidan av älven dominerade hästsvans blandat med långnate. Nedan selet blev strömfåran helt
igenvuxen av gräsnate med inslag av plattbladig igelknopp innan växtligheten återigen utgjordes av
fläckar med plattbladig igelknopp.

Figur 16. Heltäckande område med gräsnate.

Figur 17. Plattbladig igelknopp.

Nere vid bostället ”Strömlösa” var älven helt (100 %) igenväxt med gräsnate och ytterligare lite
längre ner påträffades relativt gott om notblomster (Lobelia dortmanna) samtidigt som botten blev
stenigare.

Figur 18. Heltäckande område med gräsnate.

Figur 19. Notblomster.

Längs norra sidan fanns rostnate (Potamogeton alpinus) och vekt braxengräs (Isoëtes echinospora)
medan vegetationen längs den södra stranden där inventeringen avslutades bestod av vekt
braxengräs och sköldmöja (Ranunculus peltatus) varav den sistnämnda trivs i näringsrika sjöar och
älvar5.
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Åresjöns inlopp

Figur 20. Karta över den inventerade sträckan i Indalsälven vid Åresjöns inlopp.

Inventeringen påbörjades vid sågen i Åre och genomfördes därefter uppströms till Tegeforsen i
Åresjön (figur 20). Åresjöns inloppsdel är smalare, grundare och mer strömsatt än sjöns
huvudområde.
Vid inloppsdelens nedersta del fanns ett flertal
grundområden med växtlighet som löpte ut i
Åresjöns längdriktning. Ett större grundområde
fanns på norra sidan om fåran (figur 21) där bl.a.
en liten dunge med säv (Shoenoplectus lacustris)
påträffades. Dessutom fanns ett flertal mindre
grund nedan Gäddavan som huvudsakligen var
bevuxna av plattbladig igelknopp.
Figur 21. Större grund på fårans norra sida, vilket vid
inventeringstillfället var nästan torrlagt.

Upp mot Ullåns utlopp fanns områden med växtlighet längs åns båda sidor, huvudsakligen plattbladig
igelknopp och gräsnate. Vattenföringen ut från Ullåns utloppsdel samt Kläpptjärnen var dock
obefintlig och vattnet var därför helt stillastående. Enligt representanter från fiskevårdsområdet som
var med vid inventeringen, var Ullåns utlopp nästan helt torrlagd samt igenväxt. Inte heller vid
Åstjärnens utlopp kunde någon vattenström noteras och tjärnen var till stora delar bevuxen.

Figur 22. Kläpptjärnen och Ullåns utlopp i Åresjön.

Figur 23. Åstjärnens utlopp i Indalsälven och Åresjön.

Uppströms Kläpptjärnen och Ullåns utlopp var
Åresjöns inloppsdel kraftigt igenväxt med nästan
100 % täckningsgrad av plattbladig igelknopp
med inslag av gräsnate. Endast en mycket smal
djupfåra var körbar med båt. Inte heller denna
var dock fri från växter då täckningsgraden var
ca 25 % i detta område. Det var därför stora
svårigheter att ta sig fram med båt längs
inloppsdelen, vilket även flygbilder ger
indikation om. Allra smalast var fåran utanför
Kyrkängesbäcken.
Figur 24. Omfattande utbredning av gräsnate och
plattbladig igelknopp.
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I ”viken” på den södra sidan om ån strax
uppströms Åstjärnens utlopp påträffades även
ett område med långnate, vilket tyder på
näringsrikare förhållanden. Den huvudsakliga
växtligheten på vardera sidan om djupfåran
utgjordes däremot av plattbladig igelknopp.
Endast där djupfåran var som smalast vid
Kyrkängesbäcken var djupfåran ren från
växtlighet (figur 26 och 27).
Figur 25. Vik på södra sidan, strax uppströms
Åstjärnens utlopp.

Figur 26. Flygbild över Åresjöns inlopp.

Kyrkängesbäckens utloppsdel
var så gott som torrlagd och
hade till delvis sedimenterat
igen. Bäcken doftade svagt av
svavel. På botten fanns ett tunt
lager av finsediment och lera.
Området i anslutning till bäcken
var även kraftigt bevuxet av
sjöfräken (Eqisetum fluviatile).
Figur 27. Flygbild av området vid
Kyrkängesbäckens utlopp. Notera
att Åresjöns inlopp sträcker sig till
nederkant av bilden.

Figur 28. Kyrkängesbäckens utlopp.

Figur 29. Kyrkängesbäckens utlopp.
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Längs det norra grundområdet utanför
Kyrkängesbäcken påträffades även skörsräfse
och hårslinga, utöver plattbladig igelknopp och
gräsnate. Skörsräfsen började därefter dyka upp
på båda sidor om djupfåran inblandat i den
övriga vegetationen men skulle senare visa sig
dominera den översta delen av den inventerade
sträckan tillsammans med plattbladig igelknopp.

Figur 30. Sjöfräken nedan Kyrkängesbäcken.

Mitt i fåran påträffades även ett grundområde med nålsäv och skörsräfse och på södra sidan om
fåran påträffades vattenbläddra (Utrichularia vulgaris) och gräsnate. Från detta område och uppåt
minskade vattendjupet något samtidigt som vattenhastigheten sannolikt ökade. Växtbiomassan
minskade något samtidigt som kortare eller smäckrare växter ökade medan gräsnaten minskade.
Mellan Kyrkängesbäcken och Dalbergsbäcken fanns ett grundområde med fräken som stack ut från
stranden. Detta hade enligt fiskevårdsområdet ”alltid” funnits där. Däremot hade utbredningen av
fräkenbältet under senare år spridit sig väsentligt längre nedströms och sträckte sig nu hela vägen
mellan bäckarna.
Dalbergsbäcken var helt torr vid inventeringen, vilket helt förhindrade fiskvandring och sannolikt
även fiskförekomst högre upp längs bäcken. Även Tottvallbäcken på södra sidan om Åresjöns inlopp
var nästintill helt torrlagd. Bäckens utlopp i sjön höll även på att växa igen med plattbladig igelknopp.

Figur 31. Dalbergsbäckens utlopp.

Figur 32. Tottvallbäckens nedersta del.

Figur 33. Tottvallbäckens utlopp.

Figur 34. Igenväxande område utanför Tottvallbäcken.

I området mellan Dalbergsbäcken och Tegeforsen bestod botten av grus, sand och mindre sten.
Området utgjorde lämpliga lekområden för både öring och röding. Dock håller området på att växa
igen. Successionen var tydlig från Tegeforsen och ca 500 meter nedströms. Skörsräfsen etablerade i
tuvor i gruset och följdes av plattbladig igelknopp som fick möjlighet att rota sig efter att skörsräfsen
stabiliserat bottensubstratet. Tuvorna närmast forsen innehöll endast eller nästan bara skörsräfse

10

medan både mängden och den totala täckningsgraden av plattbladig igelknopp ökade med ökande
avstånd från fallet.
I de övre delarna av området, vilka även var de grundaste, var täckningsgraden av tuvorna ca 15 %
medan täckningsgraden därefter ökade till ca 30-50 % något längre nedströms.

Figur 35. Rena grus och stenbottnar nedan Tegeforsen som ännu är lämpliga för öring- och rödinglek.

Figur 36. Tuvor med skörsräfse samt plattbladig igelknopp i Åresjöns översta del.
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Åresjöns utlopp
Inventeringen påbörjades i Så, strax uppströms Lillänget och slutade vid Brattlandsströmmarnas övre
del. Åresjöns nedre del hade generellt mindre växtlighet än dess
övre del, både i utbredning och i storlek hos de enskilda växterna.
Ett brunt sedimentlager täckte både växter och bottensubstrat,
vilket möjligen skuggade bladen och begränsade tillväxten.
I höjd med campingplatsen fanns grundare områden med fläckar
av hårslinga, sköldmöja, vattenpest och gräsnate. Botten bestod av
mjukt sediment och växterna hade en täckningsgrad om ca 30 %.
På södra sidan om sjön i höjd med Mellanbäcken och
Sönnestbäcken påträffades hårslinga samt gräsnate
och långnate längs kanten av sjön.
Utanför själva strandzonen var den nedre delen av
sjön för djup för omfattande vegetation. Något
längre ned, mellan
Sönnestbäcken och Stenvallen
påträffades ytterligare en art
av nate, ålnate (Potamogeton
perfoliatus) på den västra
sidan av sjön. Området var
även här relativt djupt med
glesare vegetation längs
stranden samt en djupare fåra
utanför.
Figur 37. Karta över inventerad sträcka i Indalsälven vid Åresjöns utlopp.

Figur 38. Fläckvis, lågväxt vegetation vid
inventeringens övre del.

Figur 39. Lågväxt gräsnate med sedimentbeläggning.

Längs den östra sidan av fåran/sjön fanns hårslinga, gräsnate, långnate, plattbladig igelknopp samt
sköldmöja. Längs nästan hela stranden växte sjöfräken. Det fanns även fläckar med ålnate och
sköldmöja samt vattenkrokmossa (Warnstorfia
fluitans) i den nedre delen av den inventerade
sträckan. Då både sköldmöja och långnate trivs i
näringsrika vatten skulle detta kunna indikera en
lokal näringspåverkan i den nedre delen av
Åresjön. Både närliggande jordbruk och
kommunens avloppsanläggning för Åredalen
med sedimentationsdammar och
infiltrationsanläggning för avlopp finns vid nedre
delen av sjön och skulle kunna utgöra möjliga
lokala punktkällor.
Figur 40. Gräsnate med sedimentbeläggning.
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Figur 41. Hög täthet av gräsnate och plattbladig
igelknopp.

Figur 42. Sjöfräken längs den norra stranden vid
inventeringens nedre del.

Diskussion och sammanfattning
Växtlighetens omfattning, utbredning och artsammansättning inventerades i tre områden i Åresjön
och vid Undersåker eftersom medlemmar i Åreälvens fiskeråd ansett att denna ökat markant under
senare år. Växtligheten var vid inventeringen mer utbredd och artrik än förväntat, baserat på att
Indalsälven är näringsfattig, att bottensubstratet i de inventerade områdena utgörs av sand och grus
samt att Åresjön anges vara av typen ävjestrandssjö. Sand och grus utgör lättrörliga bottnar i
rinnande vatten, vilket försvårar etablering av växter genom att substratet årligen omfördelas. Dessa
typer av bottnar är däremot lämpliga för reproduktion av öring och strömlekande röding då
bottnarna är tillräckligt porösa för att säkerställa genomströmning och syresättning.
Växtligheten var mest omfattande i sin utbredning i Åresjöns övre del, från omkring Dalbergsbäcken
och ner till sjöns djupare områden nedan Gäddavan. I detta område försvåras båttrafik väsentligt av
växterna och i stora delar fanns endast en smal djupfåra med en något lägre täckningsgrad av växter.
Växtligheten höll även på att spridas uppströms mot Tegeforsen genom att grusbottnarna
koloniserades av fläckar av skörsräfse, i vilka plattbladig igelknopp därefter lyckades rota sig. Där
dessa växter koloniserat botten bands bottensubstratet effektivt, vilket både gav förutsättningar för
ytterligare växtlighet att etablera sig, men även förhindrade rörligheten i substratet. Dessa
grusområden blir därför inte längre fysiskt tillgängliga för de strömlekande arterna att reproducera
sig i. Dessutom försvårar rötternas sammanbindning av substratet en god syresättning av bottnarna.
Öringen och rödingens lekområden har därmed minskat väsentligt i Åreälvens övre del, men delvis
även vid Undersåker.
Sträckan vid Undersåker liknade på många sätt sträckan direkt nedan Tegeforsen. Området bestod av
sand och grusbottnar med fläckvis vegetation i själva fåran samt mer heltäckande utbredning av
vegetation närmare älvens stränder. Den totala täckningsgraden var dock lägre vid Undersåker än i
det inventerade området i Åresjöns övre del.
Åresjöns nedre del hade en förkrympt vegetation jämfört med de två övriga inventerade områdena.
Vegetationen täcktes av ett lager med fint, brunt sediment, viket sannolikt skuggade växterna och
bromsade tillväxten. Detta, tillsammans med att Åresjöns nedre del generellt var något djupare än
dess övre del, medförde att både täckningsgraden och biomassan av växter var något lägre än i sjöns
övre del. Däremot var täckningsgraden högre än i Undersåker.

Bakomliggande faktorer
Det finns ett antal faktorer som skulle kunna bidra till ökad växtlighet. De huvudsakliga faktorerna är
en ökad näringstillgång i vattnet, en ökad sedimentation av fint material samt klimatförändringar
med förändrad temperatur, isförhållanden och vattenflöden. Dessa förändringar kan i sin tur orsakas
av en stor mängd andra faktorer, varav de flesta direkt eller indirekt är orsakade av mänsklig
påverkan.
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Näringstillgång
En genomgång av uppmätta vattenkemiska värden inom Indalsälvens vattenvårdsförbunds
samordnade recipientkontroll7 visar dock inte på någon ökad näringstillgång i området. Snarare visar
resultatet på en minskande tillgång till näringsämnena fosfor och kväve i vattnet, även om
minskningen är större i Enkroken än i Staa och vid Kullenbron. Det är därmed osannolikt att ökningen
av vegetationen orsakas av ett ökat tillskott av näringsämnen.
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Figur 43. Uppmätt totalkvävehalt samt linjära trendlinjer för att urskilja ev. övergripande trender.
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Figur 44. Uppmätt totalfosforhalt samt linjära trendlinjer för att urskilja ev. övergripande trender. Värden som
uppmätts till <2 µgP/l har angetts till 2 µgP/l.

Däremot kan näringshalten lokalt vara högre vid och strax nedströms punktkällor, ex. vid Henåns
utlopp och vid Åresjöns nedre del. Detta medför att arter som trivs i näringsrika förhållanden kan
påträffas och öka i vissa områden, trots att ingen förhöjd näringshalt kan utläsas för älven som helhet
p.g.a. den omfattande utspädningen.
Klimatförändringar
Klimatförändringar kan möjligen utgöra en av faktorerna bakom ökningen av vegetationen. En ökad
medeltemperatur skulle kunna bidra till en ökad etablering och tillväxt hos vegetationen.
Sammanställningar av uppmätt temperatur i Staa och vid Kullenbron7 visar dock inte på någon
temperaturökning i vattnet under vegetationsperioden. Däremot har perioden med isläggning
förändrats och förkortats (figur 45).
En naturlig process som tidigare möjligen kunnat begränsa växtligheten i de grunda områdena nedan
Tegeforsen och vid Undersåker är infrysning av långskottsväxter i isen samt vissa år även
bottenfrysning av delar av grundområdena. De växter som frusit fast i isen har följande vår kunnat
rotryckas i samband med islossningen. Förändrade nederbördsmönster har dock medfört att
isläggningen sker senare samtidigt som vattenflödet numera generellt är högre under vintern än
tidigare. Isen bör därmed inte lägga sig lika nära botten och sannolikheten minskar därför att
växterna fryser fast i isen.
7

Indalsälvens vattenvårdsförbunds samordnade recipientkontroll. http://indalsalven.se/ [2019-10-04].
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Figur 45. Vattenföring i Öster Norens utlopp samt isläggningsdata från Storsjön. Området väster om Storsjön
9
ligger enligt SMHI i samma tidsmässiga ”isläggningsintervall” som Storsjön . Detaljerade data från Åresjön
10
saknas dock varför data isläggnings och islossningsdata nyttjats från Storsjön .

Förändrade nederbördsmönster och därmed även ändrade vattenflöden kan bidra till ökad
vegetation. Vid kraftiga flödestoppar, ex. vårfloder, omfördelas det rörliga bottenmaterialet vilket
försvårar etablering av nya växter. När rötterna väl fått fäste och vuxit sig längre krävs en större
fysisk påverkan för att avlägsna växtligheten än den påverkan som krävs för att förhindra etablering.
Rötterna försämrar även genomströmningen genom bottensubstratet och försvårar dessutom det
fysiska anläggandet av lekgropar för lekande fiskar. En ökad etablering och utbredning av växtlighet
försämrar därför möjligheterna till reproduktion för både öring och röding.
Sammanställningen av vattenflödet under perioden 1941-1960 jämfört med 2004-2018 (figur 45)
visade på en tidigarelagd och något mindre vårflod under senare år. En mindre vårflod medför en
minskad erosion och omfördelning av bottensubstratet i de grundare områdena och kan därmed
underlätta för vegetationen att etablera sig.
Antalet tillfällen med riktigt höga flöden har på senare år dessutom minskat kraftigt (figur 46), vilket
medför mindre störningar av bottensubstratet och därmed förbättrade förutsättningar för etablering
av växter i Åresjöns grundare delar samt i Indalsälven. Sedan år 2000 har vattenflödet ut från Östra
Noren endast överstigit 400 m3/s under 10 dagar och vattenföringen har aldrig överstigit 450 m3/s.
Tidigare har vattenflödet kunnat överstiga 450 m3/s under ett flertal dagar per år.
16
>400 m3/s

>450 m3/s

14

Antal dagar

12
10
8
6
4
2
1941
1943
1945
1947
1949
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

0
3

3

Figur 46. Antal dagar med vattenföring på 400m /s eller högre, respektive 450 m /s eller högre i Östra Norens
utlopp under perioden 1941-2018.

Sammantaget medför minskade flödestoppar, både i antal och i storlek, att gruset och sanden inte
längre rengörs från ansamlat fint material med jämna mellanrum. Bottensubstratet kan därmed
komma att förändras till större inslag av lera och dy, i vilket många växter lättare rotar sig.
8

SMHI. Vattenwebb. https://vattenwebb.smhi.se/station/ [2019-10-04].
SMHI. Is på sjöar och vattendrag. https://www.smhi.se/data/hydrologi/is-pa-sjoar-och-vattendrag [2019-10-04].
10
http://www.svartsjoarna.se/islaggning_islossning_-_1870-1943.pdf, http://www.svartsjoarna.se/islaggning_islossning_-_1944-.pdf,
Kompletterat med artiklar i Östersundsposten om isläggnings och islossningsdatum perioden 2015-2018 [2019-10-04].
9
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Sedimentation
Markexploateringen i och omkring Åre leder till ökad erosion och
vattentransport av fint material till Åresjön. Detta leder till en
ökad sedimentation på bottnarna och även en förändring av
bottensubstratet om sedimentationen är omfattande. Dessutom
kan skogsbruket i området bidra till materialtransporten genom
slutavverkningar, markavvattningar och skyddsdikningar.

Figur 47. Sedimenttransport i
Mörviksån 2018-05-09.

Figur 48. Sediment från Mörviksån möte Åresjön 2018-05-09.

En ökad mängd fint material i bottensubstratet ökar förutsättningarna för växtlighet att etablera sig.
Sedimentationen var tydlig i Åresjöns utlopp, men i detta område medförde sedimentationen även
negativa effekter för växterna genom att partiklarna fastnade på bladen. Detta skuggade växterna
och minskade tillväxten hos dessa. I den övre delen av sjön kan sedimentationen och
materialtransporten både leda till nya grundområden men även inblandning av en ökad mängd fint
material i bottensubstratet, vilket bådadera kan medföra en ökad vegetationsutbredning. När
växterna sedan binder bottensubstratet med hjälp av rötterna förhindras genomspolning av sanden
och gruset, varför det finare materialet inte längre transporteras bort vid högre flöden. Finare
material kan dessutom ansamlas och ackumuleras i områden där växtligheten etablerats.
Den troliga orsaken till den ökade växtligheten är därmed en kombination av ökad landerosion, ökad
sedimentation och klimatförändringar vilket bl.a. ger förändrade flödesförhållanden. De olika
faktorerna kan även samverka till en accelererande igenväxningsproblematik, vilket kan ge problem
för både fiskreproduktionen i strömsträckorna och friluftslivet i området.

Påverkan på Natura 2000-området
Resultatet från inventeringen visar tydligt på en mer omfattande vegetationsutbredning i framförallt
Åresjöns inloppsdel, men även dess utlopp samt älvsträckan vid Undersåker, än vad som
karaktäriserar ävjestrandssjöar och vad bevarandemålet för Natura 2000-området anger. Åtgärder
måste därför genomföras för att minska vegetationens utbredning och omfattning. Detta skulle även
minska risken att en fortsatt utbredning kan medföra negativa konsekvenser för
reproduktionsframgången hos öring- och rödingbestånden i sjön genom igenväxning av lekområden.
Orsaken till igenväxningen består dock sannolikt av en kombination av lokal antropogen påverkan
genom ökad landerosion och sedimentation, lokala näringstillskott samt storskaliga
klimatförändringar med förändrade flödesmönster och isläggningsmönster, vilka samtliga förstärker
effekterna av varandra.
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