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Presentatör
Presentationsanteckningar
Presentera mig. Verksamhetsledare för Vänerns vvf, Vänerkansliet är förlagt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Berätta kort om Vänerns vvf → Vänerns vattenvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmarna i förbundet är alla som använder, påverkar, har tillsyn eller i övrigt värnar om Vänern. Förbundet har totalt 72 medlemmar varav 35 stödjande medlemmar.Vänerns vattenvårdsförbund är Utföraransvarig för Nationell miljöövervakning i Vänern. Programområde Stora Sjöar (Vänern, Vättern och Mälaren) där Havs- och Vattenmyndigheten är programansvarig.Förbundet fungerar också som ett forum för miljöfrågor och information om Vänern och verkar som ett vattenråd för Vänern.
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Igenväxning av Vänerns 
stränder
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Vänerns vattennivå har blivit allt jämnare. Innan regleringen av Vänern, som startade på 1930-talet, kunde skillnaden mellan hög och lågvatten vara upp emot 2 meter. Efter regleringen låg den årliga variationen på i medel cirka 0,7 meter. Den årliga variation har stramats åt ytterligare efter översvämningen 2000/2001, genom en ny tappningsstrategi som infördes 2008. Nu varierar sjön med i medel cirka 0,3 meter över året. Den nuvarande tappningsstrategin leder också till att Vänerns vattennivå nu permanent ligger på en lägre nivå än den skulle gjort utan denna tappningsstrategi. Miljöerna i Vänern är anpassade till ett varierat vattenstånd, med både hög och lågt vatten. Vänern behöver en naturanpassad reglering som ser till Vänerns ekologi, friluftsliv och för att säkerställa god bevarande status inom de Natura 2000-områden som finns i Vänern → dessa områden vi har ägnat dagens program till! En naturanpassad reglering för Vänern skulle även gynna Vänerns friluftsliv, båtliv och sjöfart. 270 hotade och sällsynta arter i och vid Vänern (men av dessa är 138 mossor och lavar). Flertalet av dessa arter är knutna till miljöer som är beroende av vattenståndsvariationer, strandbete och hävdade strandnära miljöer, öppna solbelysta stränder.Speciellt viktiga är de ansvarsarter som finns för Vänern (med ansvarsart menas de arter där Vänern har en stor del av Europas bestånd och därmed ett speciellt ansvar för deras överlevnad): Fiskgjuse, Fisktärna, Storlom, Rördrom, Ursprunglig sjövandrande lax och öring, Asp, Strandbräsma, Grönskära



Fältbesök – stråkvis inv. av Vänerns 
stränder

Nationell miljöövervakning i Vänern
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Strandzonen är speciell – vattenståndsvariationerna gör den speciell. Hade vattennivån varit helt jämn hade inte livsmiljön funnits! Dessa är Vänerns sällsynta miljöer – för de håller på att växa igen.Miljöövervakningen av Vänerns stränder visar på en statistiskt säkerställd igenväxningen av Vänerns stränder, sedan inventeringen startade år 2000. Jämförelser av vegetationen mellan 2000 och 2014 visar att småträd upp till 0,5 meter ökat längs stränderna med mer än 4000 procent. Den långsiktiga trenden visar på att utbredningen av buskar ökar på Vänerns stränder.Det är just variationen som är viktig! Både högt och lågt vatten! Exempel på växter som gynnas av ett lägre vattenstånd är Strandviol och grönskära. Dessa arter växer på blottlagd strand vid lågvatten. MEN dessa arter är känslig för igenväxningen. Vi har nu haft ett par år med ett lågt sommar vattenstånd vilket har varit gynnsamt för dessa arter, men får vi inte nu perioder av högre vattenstånd så breder buskskitet ut sig hit och livsmiljön för dessa arter försvinner → LÄGRE BIOLOGISK MÅNGDFALD! 



Vänerns grunda vikar –
viktiga livsmiljöer!
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Många växter och djur vid Vänerns vikar och stränder är beroende av en naturlig säsongsberoende förändring i vattenståndet för att fortleva. Bland dessa finns de fiskarter som leker och växer upp i vegetationsklädda, grunda och skyddade miljöer. Sannolikt är det denna grupp fiskar som påverkas mest av en förändrad reglering genom att deras möjligheter till rekryteringsframgång påverkas. Vänerns vikar kan dessutom, få ett sämre vattenutbyte, och därmed sämre vattenkvalitet.Gäddan är särskilt känslig då den är känd för att leka och växa upp på mycket grunt vatten.Inom miljöövervakningen i Vänern ser man nedåtgående trender i fångsterna av gädda i yrkesfisket och sportfisket under de senaste 15 åren. Men dessa trender är svårtolkade då gäddan sällan är målart för fisket. Men det är också möjligt att det speglar en faktiskt nedåtgående trend för beståndet som till exempel orsakats av att förändrat vattenstånd påverkat gäddans lek- och uppväxtmiljöer. Här är det viktigt med en fortsätt miljöövervakning. 
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Speciellt för Vänern är alla fågelskär. Vänerns fågelskär är våra ”fågelberg” – här finns de flesta fåglarna! I Vänern har vi haft en samordnad sjöfågel inventering sedan 1994! Det är 25 års jubileum i år! Programmet ingår i den nationella miljöövervakningen och är dessutom ett led inom Natura-2000 övervakningen. Där vi är skyldiga att övervaka arter upptagna i Fågeldirektivet. Det är en styrka att vi har en sådan lång tidsserie i Vänern! Jag vill rikta ett särskilt tack till inventerarna som gör ett mycket viktigt och bra jobb här och inte minst vår samordna Jan Rees, som håller ihop det hela!På kala, låga skär lever flertalet av Vänerns fåglar: 30 000 måsar, tärnor och andra fåglar. Ett 40-tal arter finns här. Dvärgmåsen får nu betraktas som en etablerad häckfågel i Vänern. �Tärnor och måsar vill ha kala fågelskär för att häcka. De vill ha fri sikt för att kunna se om någon fiende kommer. Finns det en buske eller träd kan någon kråka sitta här och ta äggen.�
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Inte bara fåglar vill ha fri sikt och kala skär, utan även vi! Otroligt viktigt för friluftslivet och turismen runt Vänern!Denna miljö kommer försvinna om inte Vänerns vattennivå tillåts varier och utan skötsel. Klipporna är fortsatt kala men träd tränger allt längre ut och tar fäste i klippskrevor och sandstränder och stenstränder försvinner!



Hur går vi vidare?
• Det finns ett förslag till en naturanpassad 

reglering av Vänern…
…men det kommer inte att räcka! 

• Skötsel behövs inom skyddade områden…
… men lokala och ideella krafter behövs på 
andra platser!

• Bete och slåtter i strandnära läge är viktigt!
• Miljöövervakning behövs för att synliggöra 

problemet
• Uppvakta beslutsfattare!
• Vad har du för tankar och idéer? 
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Det har gjorts mkt utredningar sedan översvämningen 2000/2001…. Klicka! 2014… SMHI och Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland har tagit fram ett förslag till en naturanpassad tappningsstrategi som skulle kunna tillämpas inom gällande vattendom, men som aldrig har tillämpats. Vänerns nu gällande tappningsstrategi får stora negativa konsekvenser på naturmiljön. Den ekologiska statusen i Vänern är enligt Vattendirektivet bara måttlig på grund av detta. Klicka! 2018… SMHI har gjort ytterligare utredningar i Vänern gällande vattennivåer och tappningar i dagens klimat och i framtida klimatförhållanden. Samt en kunskapssammanställning gällande Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. I båda dessa utredningar har SMHI gjort beräkningar av Vänerns vattennivåer idag och i ett framtida klimat, dels med den nuvarande tappningsstrategi i Vänern och med den naturanpassade tappningsstrategin. Det kommer inte räcka med en naturanpassad reglering i Vänern! Skötsel är A och O men inte bara i skydda områden utan lokala och ideella krafter är otroligt viktiga i övriga områden. Bete och hävd av strandnäramiljö har stor betydelse för den biologiska mångfalden…Med miljöövervakningen kan vi visa på hur det ser ut vilket är viktigt när vi exempelvis uppvaktar beslutsfattare…..Vad har du för tankar och idéer om fortsatta arbete för att hålla Vänerns stränder och skär öppna?


