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Minnesanteckningar från Källseminarium med rubriken ”Källmiljön som 
ekosystem” hållet på SGU torsdagen 21 nov. 2013. 
 
Minnesanteckningarna har gjorts av Anders Eriksson Källakademin med hjälp av 
anteckningar under föredragen och med hjälp av de PowerPointbilder som välvilligt ställts till 
förfogande av föredragshållarna.  
 
Referat 
Ett 50-tal personer hade samlats för att under eftermiddagen lyssna på olika anföranden i 
ovanstående ämne. Seminariet avslutades med en enklare middag i SGU:s restaurang    
 
Källakademins preses Torgny von Wachenfeldt hälsade alla välkomna och upplyste att många 
källmiljöer år hotade t.ex. av bebyggelselokalisering mm.  
 
Magdalena Thorsbrink (MT) som arbetar på SGU redogjorde för bakgrunden till seminariet 
och hoppades på synpunkter på det pågående arbetet med grundvattnets påverkan på terrestra 
och akvatiska ekosystem. Seminariet har anordnats av SGU samarbete med
Källakademin (Akademin för de friska källorna) som stöd för de pågående arbetena som
berör grundvattenberoende ekosystem.
 
MT upplyste om SGU:s roll som expertmyndighet och informationsförsörjare i 
grundvattenfrågor samt rollen som strateg t.ex. i genomförandet av EU:s ramdirektiv. 
 
Det finns 16 miljömål där SGU ansvarar för uttolkningen av miljömålet ”Grundvatten av god 
kvalitet”. SGU skall precisera miljömålet. Arbetet utvärderas fortlöpande utifrån ett antal 
indikatorer. SGU skall ange när målet är uppfyllt. 
 
Av 6 preciseringar nämndes 2  
Precisering 3: Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö 
för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 
 
Precisering nr 5: Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för 
vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer. 
 
SGU:s arbete med vattenförvaltningen innebär  
- att implementera ramdirektivet för vatten i svensk rätt,  
- att ge vägledning och stöd till vattenmyndigheterna och till länsstyrelserna 
- att tillhandahålla dataunderlag om t.ex. grundvattenförekomster och vattenkvalitet mm. 
Kraven kring underlaget styrs bl.a. av de 4 åtgärdspunkter som är riktade till SGU i 
Vattenmyndighetens (VMs) åtgärdsprogram 
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De åtgärdspunkter (10-12) som Vattenmyndigheten riktar till SGU innebär  
  
- att ta fram hydrogeologiska data som visar på grundvattnets påverkan på akvatiska 
ekosystem (särskilt för ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
kemisk status och/eller god ekologisk status)   
 
 - att ta fram hydrogeologiska data som visar på grundvattnets påverkan på akvatiska 
ekosystem (särskilt för ytvattenförekomster på terrestra ekosystem särskilt för N2000 klassade 
områden som innehåller grundvattenberoende naturtyper).  
 
Per Collinder (PC) Ekolog i Ekologigruppen (naturvårdskonsulter) höll ett anförande under 
rubriken Grundvattenberoende ekosystem och dess förutsättningar. 
 
13 § En grundvattenförekomst eller grupp av grundvattenförekomster har god kvantitativ 
status när den. 
……inte genom mänsklig påverkan leder till, eller kan leda till, att god ekologisk status inte 
nås i ytvatten som är förbundna med grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster eller till skada på grundvattenberoende terrestra ekosystem.  
 
Fem bilder på Grundvattenberoende ekosystem (GDE) visades. 
 
Skydd som finns är 

• Arter skyddade i art och habitatdirektivet 
• Natura 2000 naturtyper 

 
Det finns 

• 51 grundvattenberoende naturtyper 
• 59 grundvattenberoende arter 

 
För att rangordna olika naturtyper hade åsatts ett värde gånger känslighet vilket gav en 
prioritering. 
 
Naturtypen 2190 Kustnära dynvåtmarker är en av Sveriges mest hotade och sällsynta 
naturtyper = högt värde satt till 9 
Naturtypen är beroende av högt grundvattenstånd. = mycket stort beroende, känslighet 9 
Detta ger 9 ggr 9 = 81i Prioritet för Kustnära dynvåtmarker 
 
Naturtypen Havsstrandängar som är mycket sällsynt och hotad= Mycket stort värde 
satt till 6 
Naturtypen får sin vattenförsörjning endast delvis från grundvatten = lägre känslighet satt till 
2 
Detta ger 6 ggr 2 =12 i Prioritet för Havsstrandängar  
 
Värdet utgår från hur hotad naturtypen är (Naturtyper och arter i art och habitatdirektivet) 
Känsligheten har två faktorer: 
Inneboende känslighet = hur känslig naturtypen är om det blir en grundvattennivåförändring 
Sårbarhet= hur sannolik en sådan förändring är.  
Ett schema visades över Grundvattnets nivå & flöde: Klassificering av känslighet 
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Tre bilder visades på naturtyper med olika inneboende känslighet en grottbild, en skogsbild 
och en källbild (Ingbokällan) 

- ekosystem under grundvattenytan Karstsystem , Grottor 
- Ekosystem beroende av ”tillgång” till grundvattenytan. Hedar, gräsmarker, skogar. 

Lokal utströmning kan förekomma. 
- Ekosystem beroende av grundvatten i/ovan markytan (utströmning). Sjöar, 

vattendrag, våtmarker, laguner, källor. 
 
Ett blockdiagram med rubriken Sårbarhet – sjöar, våtmarker & källor 
visade en dalsluttning typ lång moränsluttning. I ett blockdiagram över sluttningen fanns tre 
markerade svackor med var sin våtmark och strömningslinjer för grundvatten under 
våtmarkerna. Diagrammet illustrerade att den lägst belägna våtmarken på sluttningen var den 
minst känsliga för torrperioder dvs minst sårbar. 
 
10 i topp känsliga naturtyper visades enligt nedanstående 

• 2190 Kustnära dynvåtmarker  
• 7160 Mineralrika källor och kalkkärr  
• 1150 Laguner  
• 7210 Kalkkärr med ag  
• 7220 Källor med kalktuffbildning 
• 91F0 Svämmädellövskog  
• 3140 Kalkrika oligo-mesotrofa  
• 4010 Fukthed med klockljung 
• 9060 Åsbarrskog 
• 91E0 Svämmlövskog  
• 3130 Oligo-mesotrofa sjöar 
•  

Denna tio i topp lista var uppställd med grundvattennivåberoende som grund och eventuella 
grundvattenkemiförändringar har ej studerats i detta skede men detta avses ske i en 
kommande etapp.  
 
En Sverigekarta med blå punkter för Källor och källkärr visades 
Mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ Fennoscandian mineral-rich springs and 
springfens EU-kod: 7160  
Rapporterad nationell bevarandestatus är 2007. Icke gynnsam status (skogsbruk) 
 
En bild över en myr med vattenytor på några ställen visades. Myrar är känsliga för 
grundvattenpåverkan. Den källpåverkade vegetationen är särpräglad och förekommer ofta 
fläckvis vid källan och i och vid bäckarna.  
Även de fattigaste källflödena av intermediär källkärrsvegetation, som domineras av 
skapaniaarter och klyvbladvitmossa är med i naturtypen källor och källflöden. 
 
En bild över klyvbladvitmossa visades. Den finns även i de fattigaste källkärren. PC angav att 
Kjell Andersson beskriver i boken Källor i Sverige hur han i ett enda källkärr hittade 15 arter 
vitmossor vilket kanske inte låter så mycket men med tanke på att det bara finns 42 
vitmossarter så blir det dock hela 38 % av alla arter i Sverige.  
 
En skogsbild av en källa visades. Järnockrabildning förekommer där grundvatten strömmar ut 
(nordliga järnockrakärr). Järnet kommer sig av att syrefritt grundvatten berikat med järn 
kommer upp och syresätts. Då ”rostar” det lösta järnet och faller ut som avlagringar. Nästan 
inga växter klarar av denna miljö. Källspärrmossa är en mossa som kan klara av denna 
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järnhaltiga miljö. Arten är känd från ett fåtal lokaler i Jämtland och Norrbotten samt Lule och 
Torne lappmark. Drygt hälften av artens idag kända lokaler är belägna i Sverige. Arten är för 
närvarande känd från endast tio lokaler i landet. PC hade inte hittat någon bild och därför 
visades en närstående art med lite spetsigare blad, guldspärrmossa. 
 
 PC hade roat sig med att leta reda på alla arter som har ”käll” i namnet. 31 svenska arter har 
”käll” i namnet källa-arter borträknade. Över 15 är mossor, 9 är kärlväxter och 6 insekter. 
Ingen eller nästan ingen är uteslutande knuten till källmiljön utan kan finnas i andra blöta 
miljöer.  
 
Skogsmiljöer med högt grundvattenstånd finns också bland de prioriterade naturtyperna. 
En bild från Gullringskärret i Haninge visades som exempel. En bild på Dunmossa visades. 
Den finns sällsynt i skuggade kärr med rörligt grundvatten. Bl.a. i Gullringskärret i Haninge. 
 
En annan typisk art för grundvattenflöden är enligt PC Strutbräken. Den känns igen på sina 
plymformade blad. Det vetenskapliga namnet antyder att den har form som en strutsplym. 
Den kanske därför borde hetat Strutsbräken enligt PC.   
 
Den mest typiska källväxten är kanske gullpudran. Den gula färgen verkar pudrad över växten 
vilket PC trodde kan vara en förklaring till namnet. 
Strindberg har skrivit en liten saga som heter ”Blåvinge möter gullpudra”.  
Nu ska vi se på Guldpudran, som har Daggkåpans blommor och Stenbräckans blad. Detta är 
hennes känne, och säger var källan finns. Daggkåpan samlar både dagg och vatten i sina 
blad, är själv en liten klar källa; men Stenbräckan spränger berg. Utan berg får du ingen 
källa, berget må ligga hur långt bort som hälst. Detta säger Guldpudran åt dem som förstå.  
 
Den konstanta källmiljön har gett förutsättningar för att arter som annars bara återfinns i 
fjällen har kunnat finnas kvar i käll- och kärrmiljöer i södra Sverige. Exempel på detta är 
lappögontröst, fjälltätört och fjällskära.  
 
Övriga bilder på växter som visades var ögontröst, tuvdun och kärrknipprot. Rikkärren bildas 
där det flödar ut kalkhaltigt grundvatten och vi hittar många arter som bara finns i sådana 
miljöer. Kärrknipproten är en av dessa. Den finns bara där det är ett mycket kalkhaltigt vatten 
i s.k. extremrikkärr.  
 
En bild av rikligt med tuvdun i ett kärr vid Forsmark i norra Uppland visades som exempel på 
kärrvegetation. 
 
Den verkliga rariteten i Forsmark är gulyxne som endast finns på ett hundratal kända lokaler i 
Sverige. När PC med medarbetare började med inventeringar i Forsmark fanns en känd 
förekomst. Nu har de hittat den i ett tiotal kärr. 
 
Gulyxne är beroende av öppna kalkrika källkärr. Den finns endast nära kusten där kärren inte 
hunnit växa igen pga landhöjning. Gulyxne har ett särskilt skydd enligt EU:s art-och 
habitatdirektiv.  
 
Öppet liggande kalkrika källor och rikkärr är befolkade av helt andra djur och växter än de 
skuggade skogskällorna. Dessa källor har ett annat utbredningsmönster. De finns på bl.a.  
Gotland, Ölands och Götalands kalktrakter. Centrala Jämtland är huvudutbredningsområde 
för dessa rikkärr. 
 



 

 

5

En speciell art i öppna kalkrika kärr är källtuffmossan som visades en bild på. Den växer 
nedsänkt i kalkrika källor enligt PC. Den får ofta ett pansar med kalk på sig (det är det som är 
tuff). Grundvattnet som kommer upp är rikt på löst kalk. När det kommer i ytan på sommaren 
ökar temperatur samtidigt som kolsyrehalten och trycket minskar, två processer som bidrar till 
att kalken i vattnet fälls ut. När mossan fotosyntetiserar (fotosyntiserar?) tas också kolsyra 
upp från vattnet som blir mer basiskt. Den lösta kalken i vattnet avsätts då på mossan. 
Kalkavlagringarna kan med tiden bli avsevärda. Till och med brytvärda mängder finns 
exempel på vid en kalkkälla. (kalkvatten källa?) 
 
I Forsmark lever också andra organismer som är beroende av det flödande grundvattnet i 
källkärren. Kalkkärrgrynsnäcka är en av de rödlistade arter som hittats. Den är beroende av 
öppna rikkärr med tillrinnande kalkrikt grundvatten. För att hitta den måste man ta upp 
jordprover och sålla dem. Kalkkärrgrynsnäckan verkar vara mindre än ett knappnålshuvud att 
döma av den bild som visades. 
 
Vid Forsmark kan man också se och höra gölgrodan som i Sverige endast finns vid 
upplandskusten. Den finns i två typer av miljö. Hällkar och grundvattenmatade kalkrika 
källsjöar. Den är beroende av högt pH och små grunda gölar som är varma på sommaren.  Det 
krävs 19°C för att grodynglen skall växa. Den ser mer ut som en ”Disneygroda” än våra 
vanliga arter enligt PC vilket också framgick av ett foto.  
 
En fotobild visades en uppschaktad grop i friktionsjord i skogsmark och i bakgrunden 
skymtade en kärrmark mellan träden. Några vita s.k. miljörör av plast syntes i skogen mellan 
gropen och kärrmarken. Genom miljökonsekvensbeskrivningen hade PC fått vara med om 
förmånen att ”göra en källa”. Bakgrunden för försöket är hotet om att grundvattennivåerna 
kan sänkas. För några gölar har SKB lovat att på konstgjord väg höja grundvattennivån, om 
den skulle sjunka onaturligt. I somras genomförde PC med kollegor ett pilotförsök. Man 
tillförde vatten i moränen kring en källsjö med rikkärrmiljö. Man fick väldigt tydliga resultat. 
När man började fylla på med vatten i två gropar i moränen ovanför sjön kunde man med 
grundvattennivåmätare först konstatera ett ökat tryck i grundvattenmagasinet under sjön. Efter 
någon dag började sedan även ytvattennivån i gölen att stiga. Med det här pilotförsöket hade 
man visat att man på konstgjord väg kan skapa ”källor” och styra grundvattennivåerna i 
naturliga källkärr. Resultaten är inte publicerade ännu så det är första gången resultaten blir 
offentliga. Kemiska analyser är dock inte klara än men vi förväntar oss inga överrakningar. 
 
PC avslutade sitt anförande genom att vissa en principsektion över en källsjö (göl) med 
vattenbalanssiffror som nederbörd, avdunstning mm.  
 
När det gäller den utförda undersökningen hade enligt PC enbart grundvattnets 
nivåförändringar och dettas påverkan på ekosystemet studerats men även grundvattnets 
kemiska förändring och påverkan på ekosystemet skall studeras som t.ex. 
nitrathaltsförändring i grundvatten. 
 
Olle Wahlberg Källakademin och Kemiskolan KTH höll ett anförande med rubriken 
Kemiska processer av betydelse för källmiljön.  
 
Disposition 
1. Vad är en källa? 
2. Vad händer med vattnet innan källutflödet? 
3. Vad är intressant att observera? 
4. Vad påverkar en källas karaktär och stabilitet? 
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5.  Observationer – några exempel 
 
En källa (kallkälla) är ett koncentrerat utflöde av grundvatten ur jord eller berg och som 
vanligen bildar en liten vattensamling med avrinning.  
 (definitionen hemsidan www.kallakademin.se ) 
 
OW visade en bild över vattnets kretslopp i naturen som hämtats från Källlboken. Detta för att 
visa ytavrinning, grundvattenbildning och varifrån vattnet kommer till ett källutflöde.  
 
Vad händer med vattnet innan källutflödet? 
En del av regnvattnet ”rinner ner” i marken och en del rinner av på ytan. 
Vattnet som penetrerar marken bildar grundvatten.  
 
Vattenkvalitet 
En bild över viktiga processer vid bildning av grundvatten visades med 
Fotosynes och respiration  
       (bildning av organiskt material, vilket sker vid markytan): 
 
1.  Koldioxid+vatten  =  organiskt material+syre  
  CO2         +    H2O    =      CH2O     +     O2 
____________________________________________________________ 
 
2:    Vittring (upplösning av berg ),  
       (bildning av mikronäringsämnen) 
 
 Koldioxid+vatten+berg (tex kalksten) =  kalciumjoner + vätekarbonatjoner  
  CO2         +    H2O   +   CaCO3 =    Ca2+  +   2HCO3-  
 
Bildning av organiskt material  
Detta illustrerades med en bild från Ingbokällorna i Heby kommun 
Bildningen sker i markytan. Växter och djur lämnar rester, som påverkar vattnet. Det som är 
kvar när det mesta brutits ned kallas humus (brun färg), vilket kan följa med ner i 
grundvattnet. 
 
Nedbrytning av organiskt material 
En bild av en jordprofil med förna, mår, blekjord och rostjord visades.  
Humus bryts ned till koldioxid och vatten (Vattenrening). Detta sker i lösa jordlager och i 
berg (sprickor) 
Grus är särskilt effektiv miljö för vattenrening. (Används i moderna vattenreningsverk). 
 
Mineralogi 

• Berggrunden har stor betydelse för källvattnets egenskaper 
 
      1. Kalksten (Kalcit) är mycket lättvittrat (lättlösligt).  
         Därför blir ledningsförmågan i källvattnet hög. 
 
     2. Kalksten är också basiskt 
         Därför blir pH högt  
     
     3. Kvarts är ett svårlösligt och surt mineral 
         Därför blir pH lågt och ledningsförmågan låg 

http://www.kallakademin.se/kallor/index.php
http://www.kallakademin.se/
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Vad är intressant att observera? 

• Flödar vattnet? 
• Är vattnet kallt? 
• Smakar vattnet bra? 
• Har vattnet någon särskild färg? 
• Källans läge? 

……………………………………………… 
• pH 
• Elektrisk ledningsförmåga 
 

Färger: Några bilder som berättar om vattnet 
• Gaser i vattnet 

                             *Vitt: luftbubblor 
• Partiklar i vattnet 

                             * Grönt eller blått: mineral 
                             * Brunt: humus, DOC eller 
                                löst organiskt material 
                             * Rött, järnhydroxid (rost)  
                             * Svart; Järnsulfid 
 
Lösta gaser 
Ett vattenglas med avgående löst gas i form av fina gasbubblor, som bildade en vit dimmridå i 
övre delen av glaset, visades ett foto på. 
 
Mineralpartiklar 
Den blågröna färgen i Ingbokällorna i Heby kommun visades och diskuterades. 
Färgen kommer från små kalkpartiklar i vattnet enligt OW. Kommentarer kom från någon att 
man i Alperna och i fjällen ser dessa blå färger i sjöar. Det kan bero på erosionen och att 
mycket små partiklar i vattnet gör att man får vissa våglängder i ljuset bortfiltrerade. 
Detsamma sker när man ser den blå himmelen enligt OW. 
 
En bild med humusfärgat vatten en rostfri hink visades 
OW nämnde att järn och humus bildar komplexföreningar som är svåra att få bort från vattnet. 
Ett sådant vatten skiljer sig från ett vatten med enbart 2-värda järnjoner utan 
humusföreningar. Järnet faller ut direkt som järnhydroxid och järnoxid (järnockra) så fort syre 
kommer till. Ockran är lätt att filtrera bort så att man får ett klart vatten.  
 
En flaska, med ett grönt lager av alger vid vattenytan, visades. OW kommenterade detta med 
att så fort ljus och näringsjoner finns i ett vatten bildas alger. 
 
En bild på roströd järnhydroxid i ett källutflöde visades 
 
Belägenhet – föroreningar? 
1. Ligger källan vid en grusås med kraftigt flöde?   
       Det är positivt 
       Bra vattenflöde och bra rening 
 
   2. Ligger källan vid vägar  
       Detta är tveksamt  
       Vägsalt och föroreningar från bilar 
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OW visade jämförelsevärden på dricksvatten från Stockholm Vatten och Norrvatten. 
 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 
 Allmänna parametrar 
 
                           Mälaren  Dricksvattnet 

• pH                    7,7          8,5 
• Konduktivitet   18            22    mS/m 
• Smak                 -            ingen   
• Lukt                   -            ingen  
• Temperatur    0 - 25         8  oC 
• COD                 5,7          2,7 

 
 
Vattenkvalitet 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 
Salter positiva joner 
                           Mälaren  Dricksvattnet 

• Na+  mg/l         10           10 
• K+ mg/l              2             2     
• Ca2+ mg/l         16           21         
• Mg2+ mg/l          4             4      

 
Vattenkvalitet 
Mälaren (Norsborgs Vattenverk) 
Gaser i vattnet  
                 (syrgas och koldioxid)    
                                   

• O2    mg/l               9  vid 25oC            
• CO2  mg/l               1 vid 25oC      

      
 Syreförbrukning:   Mälaren  Dricksvattnet 
  CODMn mg O2 /l        5,7           2,6 
  (Chemical Oxygen Demand)  
                         
Två examensarbeten om källor i Haninge, KTH 2013 presenterades av OW 

• 1. Shahab Akrami:  
• Källor i Haninge – Vattenkvalitet och tillgänglighet  

 
• 2. Marzieh Golkhar 
• Källor i Haninge - Tradition och utveckling 

En karta över källornas lägen visades 
Vattenkemin visades för källorna med namn Gubbkärret, Mellanbergskällan. Sandemar, 
Nytorp och Trefaldighetskällan på Utö. 
Trefaldighetskällan angavs ha dåligt vatten på grund av liten vattenomsättning. Någon 
avrinning kunde ej konstateras från denna. Möjligen skulle vattenkvalitén kunna förbättras om 
man tillskapade en avrinningsmöjlighet enligt OW. 
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Roland Bengtsson (RB) Källakademin höll ett anförande under rubriken Vad vi finner i 
källans vatten. Roland nämnde att han är limnolog i botten. RB är en av ledamöterna i 
ArtDatabankens expertkommitté för alger.  
En översiktsbild av Lille blå Kilde med nattsländan Apatania muliebris visades. Källan Lille 
blå kille i Rold Skov ca 30 km söder om Aalborg på Jylland har angetts vara den största 
källan norr om Alperna med ett flöde på ca 150 l/s. Vattnets ålder tror jag var bestämd med 
tritium till ca 50 år. I denna källa finns istidsrelikten Apatania muliebris som anses ha funnits 
där i 2 5000 år. Denna del av Danmark var isfri redan då när landisen täckte övriga 
Skandinavien.  
En bild visande en liten gul spolformad svamp med vit stjälk klubbmurkling, Mitrula paludosa 
omgiven av skedvitmossan, Spagnum platyphyllum.. Denna svamp är den enda som RB sett i 
källor och endast på våren eller försommaren. På bilden stod texten ”Mossorna är den 
växtgrupp som har flest källvattenkrävande arter. Mossor är känsligare än blomväxter och 
ormbunkar. 11 arter är rödlistade.”  
Någon frågade om det fanns giftiga alger i källor. Roland svarade att de alger som 
förekommer i källor är fastsittande och att det finns ytterst få fastsittande arter som producerar 
gift.   
Rödaktiga strån av löktåg med gröngelé Chaetophora elegans visades på en bild från Puke 
källa i Halmstad k:n. Löktåg ökade sin utbredning i sjöar i samband med försurningen. Den 
använder koldioxid som kolkälla.  
Bilden visade källört i Tama källa i Alvesta k:n. Den gröna örten syntes i en vattenspegel 
omgiven av snö i ett vinterlandskap. Källan är den enda akvatiska miljö som på våra 
breddgrader har relativt konstant flöde och temperatur året om. En närbild på vattenytan i 
källan visade källört och liten andmat.  
 
Vilka typer av alger är karakteristiska i våra källmiljöer?  
 
Plankton: organismer som svävar fritt i vattnet  
             bakterieplankton  
             växtplankton (fytoplankton) planktiska alger  
             djurplankton (zooplankton) små kräftdjur, hjuldjur och urdjur mm  
Bentos: bottenlevande organismer inklusive påväxt   
             både alger och djur  
En tabell över olika klasser bland alger och deras egenskaper visades. Följande klasser fanns 
upptagna i tabellen.  
Blågrönalger, Grönalger, Guldalger, Gulgrönalger, Brunalger, Kiselalger, Rödalger 
  
En vacker sommarbild av källbäckarna vid Sjukällorna på Öland visades. En närbild på den i 
översiktsbilden synliga grönalgen Stigeoclonium med det svenska namnet skivtofsar visades. 
Grönalger trivs även i sjöar och syns där främst på våren och hösten. De är ljusberoende.  
Två vackra bilder av blågrönalgen Dichthrix gypsophila från Sjukällorna visades. Den senare 
var en stark uppförstoring av den borste av tunna trådar eller hår som algen tar upp näring 
med. Ju näringsfattigare vatten desto mer hårtrådar för att fånga in näring.  
 
En bild av algen knölgelé Chaetophora tuberculosa tagen vid Oostrikokällan i Estland  
visades. En stark uppförstoring visade kalkutfällningar på vissa grenar.  
 
Blomkålscyanophyceér vid Sjukällorna visades. Rutger Sernaders namn och Blomkålsform 
nämndes av någon?  
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En källa vid Ombergsliden syntes som en vattenspegel i gräsvegetation på bilden. En 
undervattensvy av han- och honkroppar på Chara vulgaris busksträfse visades från denna 
källa. Busksträfse och Radix peregra visades även tillsammans på en bild från en betydligt 
större källa i Litauen. 
  
Roland sa att bäckbräsma var den vanligaste kärlväxten han sett i källor.  
 
Två vackra översiktsbilder visades från Vitärtkällan på Gotland, dels en nära källsprånget, 
dels en totalvy över den breda källbäcken. Följande alger visades i bild från denna källa; 
Oscillatoria limosa kryptrådsalg, den angavs vara det gröna i Vitärtskällan, Rivularia med 
små kalkpartiklar på håren, Rivularia haematites med en nattsländelarv och, Gongrosira på 
stenen. Microspora floccosa hantelalg, Cladophora glomerata grönslick, kiselalger och 
Chaetophora pisiformis fanns också på bild. Släktet hantelalger är vanligast i svagt sura och 
näringsfattiga vatten.  
  
RB nämnde att man på senare tid från forskare intresserat sig för kiselalger, på grund av deras 
innehåll av omega-3 fettsyror. Kiselalger i arktiska vatten   angavs vara särskilt lämpade att 
odla för att producera dessa fettsyror.   
 
Från Ulebokällan i Heby visades kiselalgerna Diatoma mesodon och Fragilaria växande på 
en grönalg.   
 
Från Höge källa i Åre k:n visades kiselalgerna Achnanthes flexella och Cymbella med stora 
lipiddroppar innehållande omega-3 fettsyror.  
 
Från källa Johannesberg i Alvesta k:n visades en annan kiselalg, Eunotia pectinalis surkisel.  
  
Kalktuff från Skottland visades med Vaucheria slangalg. En del av slangalgerna var 
förkalkade och syntes vitgrå på bilden. Denna alg saknar cellväggar. 
  
Gröna kuddar av gulgrönalgen Vaucheria, slangalger, klädde kalkhällarna vid mynningen av 
Lummelundagrottan  
 
Fertil Vaucheria geminata slangalg med han- och honorgan hos den i övrigt cellväggslösa 
algen.  
 
Anabaena poulseniana? Nygårdskällan Karlstad k:n en blågrönalg som var ny art för Sverige 
upptäckt av RB. Grundvattennivån och flödet har betydelse om man skall få se en källas hela 
algflora. På fotot syntes algen på botten av källan som blågröna ytor på gulaktig silt. RB hade 
varit där flera gånger men endast sett algen vid två tillfällen. I förstoring är det en trådformad 
celluppdelad alg. Algen är skickad till Tjeckien för odling och artverifiering. 
  
I oktober i år upptäcktes i samma källa en art Nostoc (ett blågrönalgsläkte) som RB inte 
tidigare sett. Möjligen är det Nostoc piscinale? och i så fall är det första gången arten noterats 
i Sverige sedan 1800-talet. Den aktuella bestämningslitteraturen för detta släkte är 80 år 
gammal men ny skall komma ut snart. Samtidigt upptäckets en steril slinke Nitella 
flexilis/opaca glans/mattslinke  
 
Tre bilder av Batrachospermum gelatinosum pärlbandsalg visades. Denna alg är vanlig i 
England.  
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En unik bild av Trichocerca, ett hjuldjur, som betar påväxt på hantelalg Microspora visades.  
En starkt förstorad bild av Microspora hantelalger visades där man såg hur algen är 
uppbyggd.  
 
Gröna slöjor av Tetraspora cylindrica från Lunnakällan i Härjedalens k:n visades.  
 
Draparnaldia vattenpensel, Tre arter finns i Sverige. Den finns ofta i källor och är 
ljuskrävande, Tribonema silkestråd, är en gulgrönalg som också är vanlig i källor.  
 
Det finns både bentiska och planktiska smyckealger som är en artrik grupp grönalger.  
Exempel på smyckesalger som visades var Staurastrum, Micrasterias rotata, stjärnalg, och   
Closterium. Den senare från Skire källa i Alvesta k:n  
 
En bild på Spirogyra, spiralbandsalg med tydliga cellkärnor visades.  
Planenkällan i Alvesta k:n med skuggad botten var full av kryptrådsalger Oscillatoria limosa. 
  
En grankvist klädd med Chaetophora elegans gröngelé i Planenkällan efter stormen Gudrun. 
   
En kupolkälla har byggts upp på Labbramsängen i Värnamo kommun av organiskt material 
och roströd järnockra. I kupolkällans topp finns små vattenfyllda partier med järnockra- 
utfällning. Trots en tuff miljö finns det alger som trivs utmärkt här t ex Anabaena, 
Phormidium, skinntrådar och. kiselalgen Cymbopleura. också från Labbramsängen. Små 
gasbubblor som angavs av RB vara syre producerat av algerna vid deras kolsyreassimilation, 
syntes på bilden.  
 
Kurt Skoog (KS) med sitt filmbolag Dynamo Film visade en film om biologisk mångfald 
vid källan. KS berättade om filmens tillkomst. Filmen hade varit mycket svårare att göra än 
filmen ”Vattnets själ” som visats på TV men den hade varit roligare och intressantare att göra. 
Materialet hade blivit så omfattande att det skulle räcka till tre filmer. Finansiering av filmen, 
som fått namnet Markens öga, har skett genom anslag från olika håll SVT, sju länsstyrelser, 
Richerts fond, Källakademin m.fl.  Filmen skall visas i TV och den är under slutredigering 
och är 1-2 tim lång? Vi fick se tre avsnitt ur filmen.  Alla fick vara med om en premiärvisning 
av en unik och stämningsfull film. Gunnar Wiklander som tackade respektive föredragshållare 
med en bok ville inte orda för mycket över filmen när alla var i så fin stämning efter denna 
utan bröt för lunch.   
 
Efter lunch tackade Gunnar Wiklander Kurt Skoog för den intressanta och vackra filmen. 
 
Eddie von Wachenfeldt (EvW) SLU ArtDatabanken höll ett anförande med rubriken Källor. 
ArtDatabanken: Ett kunskapscentrum för arter och deras livsmiljöer – en länk mellan 
forskare, naturvårdare och allmänheten. ArtDatabanken arbetar för ett rikt växt- och djurliv i 
Sverige och internationellt.  
Program arter 
Observationsdata 

•  obsdatabasen 
•  artportalen 
•  övriga obsdata 

Artfakta & analys 
•  flora- och faunaväkteri 
•  rödlistning 
•  expertkommittéer 
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•  artfaktadatabas 
•  analys av trender och samband 

 
Program naturtyper 
 Stöd till myndigheter  

•  genomförandet av EU direktiv 
•  uppföljning och rapportering 
•  tolkning och vägledning 
•  koordinering av arbete med ÅGP 

Naturtyper & analys 
•  ekologiska förutsättningar 
•  förekomst och utbredning 
•  bedömningar av tillstånd 
•  indikatorer 
•  analys av trender och samband 

 
EvW visade första sidan på fyra olika Databaser 
- Artportalen 
- Svensk taxonomisk databas 
- Trädportalen 
- Sök rödlistade arter i Sverige 2010 
 
Var kommer källmiljöerna in? 
Skydda och bevara källor som naturtyp för att bevara arters livsmiljö 

- EU-direktiv                                  - Rödlistade arter 
Art- och habitatdirektivet        Broschyr med karta och tabell som kan sökas på google  
7160 Källor och Källkärr         på ”rödlistade arter i källor”  
7220 Kalktuffkällor 
 
Art- och habitatdirektivet 
Huvudsakliga syften är att: 
- Säkerställa den biologiska mångfalden. Bevara arter och livsmiljötyper som är av 
gemenskapshetsintresse 
- Tillgodose att gynnsam bevarandestatus  (GYBS) (GYnnsamBevarandeStatus) för både arter 
och livsmiljötyper (naturtyper) 
- Sammanhängande europeiskt ekologiskt nätverk, Natura 2000–områden 
150 av ca 1000 arter finns i Sverige 
88 av 231 naturtyper finns i Sverige 
2 av naturtyperna är källmiljöer 
(källor och källkärr, kalktuffkällor) 
 
Vägledningar 

- Tolkning 
-  Definitioner 
-  Hotbild  

Huvudsakligen intresserade av naturliga källor som inte är starkt påverkade 
- Ständigt framspringande vatten 
- Mineralrika förhållanden  

Bild visades på två vägledningar utgivna av Naturvårdsveket för svenska naturtyper i 
habitatsdirektivet bilaga 1 NV-04493-11.  



 

 

13

Vägledning 1 med rubriken ”Källor och källkärr” och underrubriken ”Mineralrika källor och 
källkärr av fennoskandisk typ EU-kod 7160” Källor och källkärr beslutad nov. 2011 
Vägledning 2 med rubriken ”Kalktuffkällor” och underrubriken ”Källor med 
kalktuffbildning” EU-kod 7220. 
 
Uppföljning enligt art- och habitatdirektivet 
                                              Aktuellt värde /Referensvärde 
 

• Förekomst (areal)                   
• Utbredning (areal)   
• Kvalitet  
• Framtidsutsikter 
• Samlad bedömning 

 
”Skrivbordskartering” av 7160 och 7220  
Skrivbordsarbete för att sammanställa underlag 
Underlag 

• SGU:s källarkiv 
• Våtmarksinventering, VMI 
• Andra källinventeringar 
• Skogsstyrelsens databas 
• Skyddade områden 
• Utsökning i Artportalen av karakteristiska källarter  

Svårt att avgöra om källan är naturlig eller om påverkan finns 
Arealuppskattningar blir tämligen osäkra 
 
Exempel, artdata från artportalen 
Utsökning av arter associerade till källor 
 

TaxonId 
Ursprunglig 
namnsträng 

Vetenskapligt 
namn 

1590 dunmossa 
Trichocolea 
tomentella 

220075 gullpudra 
Chrysosplenium 
alternifolium 

1870 kustgullpudra 
Chrysosplenium 
oppositifolium 

223335 polargullpudra 
Chrysosplenium 
tetrandrum 

1395 källfräne 
Nasturtium 
officinale 

1394 bäckfräne 
Nasturtium 
microphyllum 

219708 fjälltätört 
Pinguicula 
alpina 

222061 källdunört 
Epilobium 
alsinifolium 

220828 källört Montia fontana 

2696 källtuffmossa 
Cratoneuron 
filicinum 
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2699 klotuffmossa 
Palustriella 
falcata 

2412 källmossa 
Philonotis 
fontana 

2407 kalkkällmossa 
Philonotis 
calcarea 

2698 kamtuffmossa 
Palustriella 
commutata 

1004672 källmossor Philonotis 

2404 dvärgkällmossa 
Philonotis 
arnellii 

2407 kalkkällmossa 
Philonotis 
calcarea 

2408 skruvkällmossa 
Philonotis 
seriata 

2409 trådkällmossa 
Philonotis 
caespitosa 

2411 nordlig källmossa
Philonotis 
tomentella 

2412 källmossa 
Philonotis 
fontana 

233335 späd källmossa 
Philonotis 
marchica 

 
Artfynd 
Buffert kring varje förekomst för uppskattning av källområdets area 
Radie kring källan 2 m -> 12,6 m2 
För sammanlagd areal av 2 artfynd 20 m2. 
 
Tre olika Sverigekartor visades över utbredningen av Källor och källkärr 7160 
Den första vid utnyttjande av VMI, SGU och Skogens källa 
Den andra vid utnyttjande av Artportalen 
Den tredje genom utnyttjande av källor inom N2000-omräden 
Den första kartan hade tyngdpunkten i Norrbotten 
Den andra kartan hela södra Sverige 
Den tredje kartan Lappland 
 
Ytterligare bilder med sammanlagt 7 utbredningskartor visades 
 
7160 Källor och källkärr, Bedömning 2013 
 
Region Utbredning Areal Strukturer 

och 
funktioner 

Framtids-
utsikter 

Bevarande-
status 

Alpin   FV FV FV FV 

Boreal  FV FV FV U1 U1- 
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Kontinental FV U2 U1- U2 U2 

FV = Gynnsam 
U1 = Otillräcklig 
U2 = Dålig 
- = minskande/negativ trend 
+ = positiv/ ökande trend 
(inget) = stabil/ oförändrad 
 
7220 Kalktuffkällor, Bedömning 2013 
Region Utbredning Areal Strukturer 

och 
funktioner 

Framtids-
utsikter 

Bevarande-
status 

Alpin FV FV FV FV FV 

Boreal  FV FV U1 U1 U1 

Kontinental FV FV U1 U1 U1 

FV = Gynnsam 
U1 = Otillräcklig 
U2 = Dålig 
- = minskande/negativ trend 
+ = positiv/ ökande trend 
(inget) = stabil/ oförändrad 
 
ArtDatabanken är stödjande när det gäller uppföljning av naturtyper 
En tryckt ”Manual finns för uppföljning av källor utanför skyddade områden”. Programmet 
upprättat av Kråkfot 2012. 
 
Framtida behov 

• Miljöövervakning av naturliga källor både inom och utanför skyddade områden 
• Datalagring 

Bedömning av tillstånd (GYBS) 
• Utbredning 
• Förekomstareal  
• Kvalitet 
• Framtidsutsikter 
• Samlad bedömning  

Åtgärder 
• Ökat skydd, ökad medvetenhet 
• Ökad hänsyn vid t.ex. skogsbruk, vägbyggen, behålla en skyddszon  
• Bevara hydrologi intakt 
• Förbättra hydrologi genom t.ex. igenläggande av diken, körspår 
• Förhindra körskador 

Eddie.vonwachenfeldt@slu.se 
http://www.artdata.slu.se  
 

mailto:Eddie.vonwachenfeldt@slu.se
http://www.artdata.slu.se/
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Mikael Lindberg (ML) från länsstyrelsen i Uppsala län berättade om länsstyrelsernas arbete 
med N2000-områden. ML nämnde att naturreservat har funnits i 100 år och är utmärkta i 
naturen medan N2000-områden ej är utmärkta. Det är två skilda lagstiftningar. En 
expertgrupp granskar förslagen till N2000-områden och EU fastställer de som godkänts vid 
granskningen. N2000-områden har inga föreskrifter, dock gäller tillståndskrav för åtgärder 
och verksamheter, vilket även gäller aktiviteter och åtgärder intill N2000-områden. ML 
visade PowerPoint-bilder med följande text. 
 
Natura 2000, vad är det? 
Ett nätverk av områden som är till för att skydda och bevara vissa utpekade naturtyper och 
arter 
 
Hur fungerar det? 

• 1. Genom tillståndskrav. Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett N2000-område (MB 
7 kap § 28a) 

• 2. Genom prioritering. (7 kap 28 § MB) ”Myndigheter ska prioritera skyddsarbetet för 
N2000-områden” (formellt skydd, skötsel, uppföljning) 

 
Källtyper i Natura 2000 

1. Kalktuffkällor (rika källor med kalktuffbildning, omfattar omgivande bäckar och 
myrmark med karakteristisk vegetation) 

2. Rikkärr (övriga rika källor ingår i denna naturtyp) 
3. Källor och källkärr (intermediära och fattiga källor, omgivande mark med 

karakteristisk vegetation ingår). 
 
Krontäckningen i alla dessa naturtyper kan variera mellan 0-100 %, de kan alltså vara 
öppna eller trädbevuxna. 

 
Uppföljning 

• Krontäckning av träd och buskar, samt vass (FBT)= flygbildstolkning 
• Förekomst av typiska kärlväxter & mossor, negativa indikatorarter & täckningsgrad av 

brunmossor (Fält) 
• Speciell uppföljning vid restaurering 

Förutom vid restaurering är uppföljningsintervallet 12 år 
 
Karakteristiska/Typiska arter 

• Karakteristiska arter är de som är vanliga i en typisk naturtyp 
• Typiska arter indikerar gott tillstånd, det vill säga att de reagerar snabbt på 

förändringar, de typiska arterna i källnaturtyperna är vissa arter av kärlväxter och 
mossor. 
 

 Under rubriken ”Arter” visades tre naturbilder av skyddade arter som ingår i art- och 
habitatdirektivet, och som Uppsala län har särskilt ansvar för 

- gulyxne (i rikkärr, särkilt i Norduppland) 
- Gölgroda (i kransalgsjöar och liknande småvatten, med omgivande myr och skog, i 

Nordupplands kusttrakter) 
- Småsvalting (i grunt vatten i mälarvikar som påverkas av utströmmande grundvatten) 

 
Mer information om Natura 2000-områden finns på Länsstyrelsens hemsida 
www.lansstyrelsen.se/uppsala .Där finns bland annat en bevarandeplan för varje område. 

http://www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Bevarandeplanen ger information arter och naturtyper för varje område, samt om annat som 
har betydelse för skydd, uppföljning och förvaltning av områdena. 
 
 
Fredrik Söderman (FS) från länsstyrelsen i Uppsala talade om våtmarker och restaurering av  
Källor i jordbrukslandskapet. 
Föredraget handlade om restaurering av källor i åkermark. Man hade arbetat med detta sedan 
2007. Syftet var främst att binda växtnäringsämnen i våtmarker. Ett tidigare på 1900-talet 
misslyckat försök att dränera ut ett källområde för att få mer brukbar mark hade lett till att 
man med EU-bidrag? nu arbetat med att anlägga en våtmark samtidigt som meningen var att 
restaurera källmiljön. En betongbrunn hade tidigare satts över en punktkälla. Därifrån hade 
dragits en ledning till ett större dike. Man hade nu avlägsnat betongbrunnen och schaktat bort 
en del massor i ytan norr om källan där man hade det sanka området i åkern. Ett avskärande 
dike fann schaktat på ovansidan dvs väster om den planerade våtmarken. Man hade även 
anlagt en s.k. ”munk” vilket är en betongbrunn med vilken vattennivån i en inkommande 
ledning kan regleras. Mellan ledningarna har man delat brunnen diagonalt med sättplankor så 
att man kan dämma inkommande ledning till önskvärd nivå.  
En ekonomisk karta över det aktuella området visades. Det utgjordes av åkermark väster 
riksväg 70 ca 6 km NV om Enköping vid Kärva där Kärvabäck rinner ut i Långängsbäcken 
vid Långängarna. På åkern SO om gården Nedre Lönsåker låg det sanka området som var 
svårbrukat på grund av dålig bärighet. En flygbild i färg visade en mörkare grön yta i det 
sanka området. En bild tagen mot norr visade grävskopan i bortre delen av den urschaktade 
ytan som bedömningsmässigt var ca. 100 m lång och 20 m bred. I förgrunden där källan 
ligger var en vattensamling som täckte schaktytans bredd och norr om denna syntes övrig 
schaktbotten av lera. Även en vy mot söder visades och i förgrunden på denna bild fanns 
också en vattensamling. Precis vid kameran skymtade kanten på en betongringsbrunn som 
troligen utgjorde utloppsbrunnen (munken?) från våtmarken, från vilken dras en ledning eller 
sker en anslutning till en utloppsledning till Långängsbäcken. En bild ner på sättarna i 
munkbrunnen visades även. Fredrik önskade en diskussion kring hur en tidigare utdikad källa 
bäst kan restaureras. Ingen i auditoriet hade några direkta erfarenheter att förmedla. Man 
antog dock att vegetation skulle växa upp på våtmarksytan och att fåglar och andra djur skulle 
få en attraktiv yta att vistas på. Roland Bengtsson nämnde att man i Danmark arbetat med 
restaurering av källor i åkermark och ett tips var att ta kontakt med någon där som kunde dela 
med sig av de danska erfarenheterna. Det framkom att det fanns många källor i åkermark som 
försetts med brunn och utloppsledning till dike. Bl.a. nämndes att på fälten öster om 
Strängnäs finns sådana. Idag är källor i åkermark skyddade enligt lag, men så var det ej 
tidigare. Det var då helt legetimt att lägga igen en källa genom att sätta en betongbrunn och 
utföra dräneringsåtgärder kring denna för att underlätta åkerbruket. 
 
En bild visades även av en naturlig våtmak med vackert utbildad vegetation. Platsen var 
troligen vid Jädra ca 5 km NNV om Enköping. På en karta över området stod det ”Dumdals 
dike” på våtmarksytan. Här diskuterades hur vattenflödet förbi våtmarken skulle anordnas. Ett 
utdrag av en ritning tillhörande en utredning av Sören Eriksson och David van Alphen HS 
Konsult och Jonas Andersson WRS Uppsala visade två alternativ till åtgärder. Dessa fanns 
angivna på en karta över dräneringssystemet åkrarna kring våtmarken. 
 
Ulf Bjelke (UB) Artdatabanken SLU höll ett anförande med rubriken Källor: biologisk 
mångfald och hot. 
UB talade om ”Sveriges Rödlista” och att man var 14 artansvariga på ArtDatabanken samt 
drygt 100 externa experter (14 Expertkommittéer). På ett foto taget i sept. 2013 vid en 
workshop om Rödlistningsmetodik inför Rödlista 2015 visades alla medarbetare. 
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 Några 100 arter var försvunna i Sverige? och 4000? i övriga Europa av 20000? De flesta 
arterna har ej svenska namn. 

På en bild visades IUCN:rödlistekategorier IUCN:s R 
Försvunnen – RE (Regionally Extinct 
Akut hotad – CR (Critically Endangered) 
Starkt hotad – EN (Endangered) 
Sårbar – VU (Vulnerable) 
Nära hotad – NT (Near Threatened) 
Livskraftig – LC (Least Concern) 
[Listas ej] 
 
Rödlistade var alla arter utom de i den sista kategorin ”Livskraftiga”. 
Hotade arter var all i kategorierna ”Starkt hotade” ”Sårbara” och ”Nära hotad”.  
 
En världskarta över rödlistade områden visades och information om den närmaste omvärldens 
rödlistor lämnades. 

• Norges senaste publicerades 2010 (nästa 2015) 
• Finlands senaste publicerades 2010 (nästa 2020)  
• Danmark publicerar delar då och då 
• Den globala uppdateras bitvis årligen 

 
En bild visande kända riskfaktorer = varningssignaler.  
Populationen  
- minskar kraftigt 
- är mycket liten (antal eller utbredning) 
- är kraftigt fragmenterad (isolerade delar) 
- fluktuerar kraftigt 
 
Miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” fanns beskrivet närmare på följande sätt 
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd." 
 
En skrift ”Rödlistade arter i Sverige 2010” ArtDatabanken SLU med red. Ulf Gårdenfors 
fanns avbildad med texten  
Vad betyder detta? 
Hur används resultatet av rödlistningsarbetet? Jo genom 

• Hänsyn 
• Samhällsplanering 
• Miljöstöd 
• Reservat 
• Skötsel 
• Fredning 
• Åtgärdsprogram 
• Forskning/övervakning 

 
En lista på rödlistade källvattenarter visades 
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Grupp                         Antal 
Mossor  11 
Kärlväxter   9 
Nattsländor   4 
Tvåvingar  4 
Skalbaggar  2 
Blötdjur  2 
Bäcksländor  1 
Storsvampar  1 
Summa  34 
 
En Sverige karta visades med områden med hotade källarter: 
Antal rödlistade arter per 5x5 km-ruta. (glesbefolkade regioner dock ofta dåligt undersökta). 
En folder på fyra A4-sidor över ”Rödlistade arter i källor” Artdatabanken Rapporter 8 delades 
även ut av UB till de som var intresserade. Denna folder finns även på nätet att ladda hem och 
söks enklast på google.se. 
Områden som nämndes som goda källmiljöer och kalkrika var Jämtland, norra Uppland, 
Västergötland, Gotland, Öland och Skåne.  
 
En vacker bild på Myrbräcka visades med texten ”Myrbräcka. NT – Nära hotad” 
 
Största hotet mot källor var skogsbruket. Exploatering av mark angavs även som ett hot. 
Foton av Lennart Henrikson visade körskador i skogsmark. 
 
Foton av Anette Björlin visade Hammarby källa före och efter det man gjort en källinfattning 
med huggna stenblock och en stubbformad dopfunt av sten 2012. Vissa kommentarer till 
denna ut- eller ombyggnad kom. Frågan uppkom vad får man göra vid en källa? Var detta ett 
beslut av byggnadsnämnden i Upplands Väsby? Källan finns avbildad ”i ombyggt skick” både 
på kyrkans hemsida i Upplands Väsby om man söker på Hammarby källa på google och på 
kommunens hemsida. På kyrkans hemsida står att den använts som helig källa i århundraden 
samt vilka som ansvarat och utformat ”ombyggnaden”. Ordet ”ombyggnad” har använts här 
eftersom restaurering av en källa bör endast utnyttjas då man återställer källan i naturligt skick 
eller rustar upp en äldre källinfattning som den sett ut tidigare. 
En icke lyckad ombyggnad nämndes ha skett vid S:t Sigfrids källa vid Husaby kyrka inför 
1000-årsjubilet.  Avverkning av träd och modern plattsättning och källvattenavledning har 
skett i en dränering under plattsättningen. Plattsättningen nedströms källpunkten är olycklig. 
Där kunde källvattnet istället kunnat få sippra fram i en tunn rännil som man kunde broat över 
med en större häll eller träbro.  
Det framkom vid en fråga till UB att åtgärd som berör en källas vatten alltid är 
tillståndspliktig. 
Foton av Anette Björlin visade ett ingrepp i omgivningen kring Drottningkällan i Nykvarn i 
form av en olaglig avverkning uppströms källan. 
 
UB angav några ”Behov av kunskap:” 
- Kvantifiera skador orsakade av skogsbruk och exploatering. 
- Studera återhämtning av källor efter slutavverkning. 
- Undersöka vilka arter och artgrupper som är mer/mindre känsliga. 
 
UB visade hur man kunde söka information över rödlistade arter på www.artfakta.se 
Sök ut rödlistade arter: t ex antal våtmarkslevande rödlistade arter i Örebro län osv. 
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Nästa rödlista kommer våren 2015 
Satsning på analyser och förslag på åtgärder. 
 
En fråga som togs upp var att rödlistade arter stryks och tillkommer med 5 års mellanrum. 
Detta kan i vissa tillståndsärenden i domstol vara ett problem när ärendena drar ut på tiden. 
Det verkade på UB att detta fick man leva med. 
Om det var i samband med Myrbräcka som någon växtlokal Sxxxbruken i Sköde nämndes 
(oläslig anteckning).  
Även nämndes att Ultunakällan frusit på grund av att utströmningen av grundvatten där 
upphört. Vid eftersitsen trodde någon att de berodde på skyddspumpning av grundvatten för 
att bli av med pefos (perfluorokransulfonat) i grundvattnet. Uppsala skulle därvid utnyttja sin 
vattendom för maximalt uttag. Ultunakällan och dess ”källbäck eller källå” ut till Fyrisån är 
en sedan 1950-talet känd lokal för kungsfiskare under vintern, vilket nämndes. Om 
kungsfiskare setts där vintertid under senare år framkom ej. 
 
Björn Holgersson (BH) SGU höll ett anförande med titeln Grundvattenberoende 
Ekosystem Lagar, Ramar, Krav, Uppföljning. Som bakgrund till titeln var en bild som 
Magdalena Thorsbrink tagit av källbäcken från Rotökällan i Sälen i Dalarna. 
 
BH visade ett 15-tal PowerPointbilder med följande texter.  
 
Varför fokus på grundvattenberoende ekosystem?  

• Utströmmande grundvatten skapar  
särskilda livsmiljöer för växter och djur 

• Dessa kan vara tydligt avgränsade ekosystem eller naturtyper som t.ex. rikkärr och 
källmiljöer 

• Även i delar av sjöar eller vattendrag då grundvatten med annan kemisk 
sammansättning och temperatur strömmar ut  

 
Grundvattnets betydelse för biologisk mångfald och ytvattenkvalitet  
Uppmärksammas i EU-direktiven 

• Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) 
• Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) 
• Grundvattendirektivet (2006/118/EG) 

 Det finns ett tydligt syfte att skydda terrestra och akvatiska ekosystem som är beroende av 
grundvatten för sitt upprätthållande  
Kommentar av AE: ( I stället för ”sitt upprätthållande” kanske det vore tydligare att skriva 
”för dessa ekosystems långsiktiga fortlevnad” eller något liknande) 
 
Var finns grundvattenpåverkade ekosystem? 
Rikkärr 
Källpåverkad mark 
Vattendrag 
Sjöar 
 
Hur hittar vi grundvattenpåverkade ekosystem? (biotoper, naturtyper, habitat) 
- Nyckelbiotoper i skogen Skogsstyrelsens databas Kotten 
- N2000 SCI (habitatdirektivet) och SPA (fågeldirektivet) VicNatur, Naturvårdsverket 
- Våtmarksinventeringen SLU:s databas VMI= (VåtMarksInventeringen) 
- Rödlistade arter i källpåverkade naturtyper Artdatabanken 
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Akvatiska ekosystem i urval 
Akvatiska samt källpåverkade N2000 naturtyper, ur VicNatur 
3110 Oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden 
3130 Oligo-mesotr. sjöar med strandpryl, braxengräs/Ann. veg. På exponerade stränder 
3140 Kalkrika oligo-mesotrofa vatten med benfiska kransalger # 
3150 Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation # 
3160 Dystrofa sjöar och småvatten # 
3210 Naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ 
3220 Alpina vattendrag med örtrik strandvegetation 
3260 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor 
# Med bland högt värderade och starkt grundvattennivåkänsliga naturtyper i VM’s 
genomgång, Werner & Collinder, 2011 
 
Terrestra ekosystem i urval 
Våtmarker och sumpskogar bland N2000 naturtyper, ur VicNatur  
4010 Fukthed med klockljung 
6410 Fuktängar med blåtåtel eller starr 
6450 Nordliga översvämningsängar 
7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn 
7160 Mineralrika källor och kalkkärr av fennoskandisk typ # 
7210 Kalkkärr med gotlandsag # 
7220 Källor med tuffbildning # 
# Med bland högt värderade och starkt grundvattennivåkänsliga naturtyper i VM’s 
genomgång, Werner & Collinder, 2011 
 
Utgångspunkt i miljömålsarbetet 
SGU ansvarar för miljökvalitetesmålet Grundvatten av god kvalitet  
 
Vad innebär miljömålsarbetet? 

• SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet och dess 
preciseringar 

•  6 preciseringar med fokus på: 
 #1 dricksvatten 
 #6 naturgrus 
 #2&4 vattenförvaltning 
 #3&5 GVEko-system (GrundVatten Ekologiska system) 

•  Når vi målet och preciseringarna? 
•  Arbetets framåtskridande utvärderas utifrån ett antal indikatorer som SGU tar fram 

 
Preciseringar kopplade till GVEko 
Precisering 3 och dess förtydligande 
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och 
djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 
Precisering 5 och dess förtydligande 
Grundvattennivåerna är sådana att inga negativa konsekvenser för vattenförsörjning, 
markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer. 
Kommentar av AE (Skall det inte stå några i stället för inga i ovanstående mening) 
 
Utgångspunkt i åtgärdsprogrammet 
SGU har ett uppdrag som dataförsörjare  
Åtgärd 10-12 (Föreslagen ny formulering) 
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SGU behöver ta fram hydrogeologisk data som visar på grundvattnets påverkan på akvatiska 
ekosystem (särskilt för ytvattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god 
kemisk status och/eller god ekologisk status) samt på terrestra ekosystem (särskilt för N2000 
klassade områden som innehåller grundvattenberoende naturtyper)  
Men behövs vattendirektivet? Vi har ju Miljöbalken… 
Miljöbalk (1998:808) 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 
3 § Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön 
 
Men behövs vattendirektivet? Vi har ju Natura 2000… 

•  Enligt miljöbalken är N2000-områden skyddade mot verksamheter som kan skada 
livsmiljöerna 

• Det innebär att vissa verksamheter inom, eller i anslutning till, ett N2000-område 
kräver tillståndsprövning 

• Kan gälla även om verksamheten sker utanför ett N2000-område 
 
Vattenförvaltningen ökar arbetstakten! 

• Skada i N2000-områden som föranleds av förändringar i anslutande gv-förekomstens 
nivå eller kemi leder till att en åtgärd måste sättas in 

• Övervakning sätts in – för visa att ingen ytterligare försämring sker 
• Stora synergieffekter kan uppnås om N2000- handläggare och vattenförvaltningen 

gemensamt kan bedöma ekosystemen också ur ett vattenperspektiv 
 
 
Seminariet avslutades med att Torgny von Wachenfeldt tackade organisationskommittén som 
bestått av Magdalena Thorsbrink, Björn Holgerson och Gunnar Wiklander. Magdalena fick en 
blomma av Torgny som också upplyste om att ett motsvarande seminarium som detta 
planeras men med arkeologisk inriktning. Det finns ett stort antal offerkällor, 
trefaldighetskällor, heliga källor mm varför det är av intresse att även fånga upp denna 
kunskap. 
 

SLUT 
 

Kommentar: Ingen nämnde geologiska kartor i SGU serie Aa som hjälp vid inventering av 
källor. SGU:s källarkiv nämndes men där finns inte alla källor på Aa-bladen med. Även källor 
som man idag inte återfinner är av intresse eftersom de kan tänkas ha försetts med en i 
åkermarken dold dränering. 
AE 2013-12-02 
 
 
 
 
På SGU:s nyhetsbrev om grundvatten finns följande sammanfattning av seminariet med titeln 
”källmiljön som ekosystem” 
 
Den 21 november träffades många intresserade på SGU för seminariet 
”Källmiljön som ekosystem”. 
Seminariet anordnades av SGU samarbete med Källakademin (Akademin för de friska
källorna) som stöd för de pågående arbetena som berör grundvattenberoende
ekosystem.
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För SGU är det första hand vattenförvaltningen och miljömålet Grundvatten av god
kvalitet som berörs. Behovet av kunskap för att klara miljömålets preciseringar och
ramdirektivets krav är stort och seminariet var en del att skapa ett forum för värdefullt
kunskapsutbyte. Bland annat presenterades länsstyrelsernas arbete med Natura 2000-
områden och innehållet och arbetet vid Artdatabanken vid SLU (Sveriges
lantbruksuniversitet). Vidare informerades om de alger som finns våra källor liksom
om de markkemiska processernas
betydelse för vattenkvaliteten. Vi fick också ett smakprov ur den snart färdigställda
filmen om källor, ”Markens öga”, som naturfilmaren Kurt Skoog skapat. Filmen visar,
bland mycket annat, den unika och fantastiska biologiska mångfald som finns våra
källmiljöer.
Magdalena Thorsbrink 
 
 
 


