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Presentatör
Presentationsanteckningar
Så här det började:
Första gången på mycket länge som vi blev medvetna om att Vänerns vattennivåer kan bli riktigt hög:
Översvämning Karlstad jan 2001 samt Spiken

Framtida klimat vid Vänern:
Mer nederbörd höst och vinter
Men även torrare somrar

Detta är Vänerns fågelberg. 30 000 måsar, tärnor och andra arter häckar här. Ett 40-tal arter. 
Fågelskären är känsliga för men också beroende av höga vattennivåer
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Här kan man se att det var mycket länge sedan Vänern var så hög.
Vänern reglerades 1937.
Innan vattendomen kom 1937 varierade Vänern avsevärt mycket mer än idag. Riktigt höga och låga nivåer var mycket vanligare.

Vänern växter och djur är anpassade till riktigt höga och låga vattennivåer. 
Just variationen i vattenstånd är mycket viktiga för många växter och djur.

Ny regleringsstrategi oktober 2008: innebär 15 cm lägre medelvattenstånd. Högsta beräknade nivån 30-40 cm lägre. 
Undviker låga vattennivåer för sjöfarten. 
Detta innebär lägre amplitud - vilket har en mycket stor miljöpåverkan.

(Enligt gällande vattendom får inte nivån vara över 44,85 m över havet. 
Minvattenstånd enligt vattendomen är 43,16 möh
Sjökortets nivå är på 43,80.)
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En helt vanlig vik I Vänern. Klicka!
Så här ser samma ställe ut idag!

Vass, buskar och träd har ökat.
Bete har betydelse (hästar). Betet försvann redan på 1940-50talet
Men också vågor och is som städar stränderna. Framför allt höga nivåer under vintern ibland gör nytta.


(Kalvöarna 2004 (från Sara Peilots examensarbete))




Strandvegetationen har ökat som mest med 9000 %
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Inventerar strandvegetationen vid ca 80 stråk vid Vänern. Innan översvämningen 2000-2001.

Nya data: Småträden har ökat mest på den låga stranden, med 9000 procent. 
Låg strand är  0 – 0,5 meter från vattnet mellan 2000 och 2009.
Högre delarna växer inte igen lika fort – ”bara” med 2800 % för småträden mellan 2000 och 2009.

Om en 5-10 år kommer vi inte uppleva stranden som öppen.

Fenomenet är irreversibelt!!!!!!!!!!!! (stora träd går inte lika lätt att få bort med is och högt vatten när de väl etablerat sig)
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Speciellt för Vänern är alla fågelskär. Vänerns fågelskär är våra ”fågelberg” – här finns de flesta fåglarna.

Även fågelskären växer igen kraftigt (första bilden)  Röjning pågår (andra bilden).

Tärnor och måsar vill ha kala fågelskär för att häcka. De vill se om någon fiende kommer. Finns det en buske eller träd kan någon kråka sitta här och ta äggen.
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Betade strandängar (mycket artrikt: massor av växter, fåglar, insekter, kräldjur)

Här hittar vi många av Vänerns nästan 270 hotade arter. 

Strandzonen är speciell – vattenståndsvariarionerna gör den speciell. 
Hade vattennivån varit helt jämn hade inte livsmiljön funnits!




Vikar som inte klarar god ekologisk status eller är ”at risk”
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Dessa vikar måste få bättre vattenkvalitet. De är övergödda och har ibland, framför allt under sommaren algblomningar och syrebrist.

Redan idag har dessa vikar problem – när vattennivån i Vänern sjunker med 15 cm (enligt nya tappningsstrategin) förvärras läget med ökade:
Algblomningar
Syrebrist
Igenväxning

Vikarna är viktiga för fisklek och som uppväxtområden. Abborre, gädda och gös kan påverkas. 

____________________
Framtida klimatsenarier varnar för torrare somrar: 
Detta kan också ge låga vattennivåer i Vänern 
samt varmare somrar ger ökad vattentemp. Vilket ger ökade problem med syrebrist, algblommningar.
_______________________________
Klassningen är efter Vattendirektivet: alla EUs vatten har klassats. God ekologisk status är en miniminivå.
Miniminivå – om man inte når god status måste man åtgärda detta!
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