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Sothöna (adult) Rotterdam sep 2005 foto: förf. 

 
 
 
 

 
Sothöna (juv.) Rotterdam 2005 foto: förf. 
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Sammanfattning 
Sothönan förekommer främst i södra delen av Sverige, den påträffas oftast söder om limes 
norrlandicus. 
Arten övervintrar i södra Östersjön och längs nordvästra Europas kuster. Beståndet påverkas 
negativt av stränga vintrar. 
Den svenska populationen har uppskattats till 20 000 – 30 000 par. I Dalarna ligger randzonen av 
sothönans utbredningsområde. Sommaren 2006 rapporterades sothöna häcka i minst 31 sjöar 
och vattendrag företrädesvis i södra delen av landskapet. I Brunnsjön häckade flest sothöns, 
minst 50 par. Brunnsjön är den näringsrikaste sjön i landskapet. 
I de tre specialstuderade sjöarna Glistjärn, Limsjön och Kyrkbytjärn visade vattenproven höga 
pH-värden, vattnen var välbuffrade och måttligt näringsrika. Antalet häckningar var 11 st. 
Glistjärn 0, Limsjön 4 st och Kyrkbytjärn 7 st. Den nordligaste lokalen i Dalarna där häckning 
förekommer är Limsjön. 
 
 
Sökord: Sothöna, Fulica atra, häckning, vegetationsrika sjöar, algblomning, essentiella fettsyror. 
 
 
 
Summary 
 
In Sweden you will find the coot chiefly in the southern parts. The species winters in the 
southern part of the Baltic Sea and along the coasts of northern Europe. The number of coots is 
heavily decreased by harsh winters. The population of the coots in Sweden is estimated to 20 000 
to 30 000 pairs. The region of Dalarna is the random zone for the breeding of coots in Sweden . 
During the summer of 2006 the coot was reported to reproduce in at least 31 lakes and rivers 
preferably in the southern part of the Dalarna region. From Lake Brunnsjön at least 50 pairs of 
coots were reported. Lake Brunnsjön is by far the most nutrient rich lake in Dalarna. 
From the three lakes that are included in the study, namely Lake Glistjärn, Lake Limsjön and 
Lake Kyrkbytjärn, the water analysis shows high pH values, well-buffered waters and meso- 
trophic waters. 
The number of successful breedings was eleven. Lake Glistjärn zero breeding, Lake Limsjön four 
and Lake Kyrkbytjärn seven breedings. The northernmost lake in Dalarna where breeding 
occurred is Lake Limsjön. 
 
Keywords: Coot, Fulica atra, breeding, submerse vegetation, blooming of algae, essential fatty 
acids. 
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Introduktion 
 
Sothönan förekommer främst i södra delen av Sverige, den påträffas oftast söder om limes 
norrlandicus. 
Arten övervintrar i södra Östersjön och längs nordvästra Europas kuster. Beståndet påverkas 
negativt av stränga vintrar i övervintringsområdet. 
Den svenska populationen har uppskattats till 20 000 – 30 000 par. I Dalarna ligger randzonen av 
sothönans utbredningsområde. Sommaren 2006 rapporterades häckningar i 31 sjöar, 
företrädesvis i södra delen i Dalarna. 
Sothönan väljer relativt grunda sjömiljöer för valet av häckningsplats. Sothönan föredrar att 
placera sitt bo i en vasskant (Nilsson & Persson 1987). 
För sin föda är den beroende av att sjön är produktiv, sothönan är omnivor men vegetabilier 
dominerar. Viktiga faktorer för valet av häckningsplats är födokonkurrens mellan olika djurarter, 
intraspecifik konkurrens, sjöns morfometri och dess vattenkemiska/fysikaliska parametrar.  
Grunda sjöar kan uppvisa två alternativa faser under sjöns utveckling; en klarvattenfas och en 
grumlig fas. Under den klara fasen dominerar submersa växter, bland andra kransalger, många 
evertebrater och fiskätande fisk. Under den grumliga fasen finns få submersa växter och i det fria 
vattnet dominerar mikroalger. Ett lågt antal evertebrater finns under denna fas och fiskfaunan 
domineras av växtätande fiskar (Blindow et al. 1992). 
Flagellater och kiselalger är de, med avseende på essentiella fettsyror, viktigaste algerna i sjöns 
näringsväv (Ahlgren et al. 1997) . Blågrönalgers (cyanobakteriers) upplagsnäring innehåller inte de 
viktigaste essentiella fettsyrorna (Ahlgren et al. 1992). 
Växtplankton, basen i näringsväven, styr lipidkvaliteten hos fisk, särskilt när det gäller växtätande 
fisk och troligen indirekt, via näringsväven, även hos allätande-fiskätande fisk (Ahlgren et al. 
1992) Kvantiteten och kvaliteten på växtplankton är, i sin tur, styrd av sjöns näringstillgång. Detta 
betyder att vattenkvaliteten styr inte bara sammansättningen av fiskfaunan utan också kvaliteten 
på fiskköttet (Brett et al.1997, Ahlgren et al. 1998). 
Sjön Tåkern har åtminstone tre gånger under 1900-talet uppvisat uppgrumling (Blindow et al. 
1993). Fiskfaunan dominerades då av växtätande fiskar. Antalet sjöfåglar var färre under den 
grumliga fasen. Orsaken till att sjön grumlades berodde inte på övergödning utan på att 
bottenvegetationen förstörts genom torka eller infrysning (Blindow et al. 1992). Under en 
klarvattenfas utsöndrar de submersa angiospermerna troligtvis inhibitorer som förhindrar 
massutveckling av mikroalger. 
Mikroalger kan också konkurreras ut av högre växter (Blindow et al. 1992). 
 
Sothönan är därför beroende av att sjön den häckar vid befinner sig i en klarvattenfas. 
Sothönan är troligen en indikatorart för den grunda slättsjön; om arten häckar framgångsrikt 
betyder det att sjön hyser en mängd växter och djur som gynnar även andra fågelarter. Jag valde 
att studera sothönan för att få en ökad förståelse för vilka processer som styr en slättsjös 
utveckling. 
   

Förekomst 
Sothönan har ett vidsträckt utbredningsområde i Europa och Asien. Arten häckar i ett brett bälte 
från Medelhavet till mellersta Skandinavien från brittiska öarna i väster österut till Sakhalin, 
Manchuriet och östra Kina. Antalet sothöns i hela världen uppskattas till ca 2 miljoner individer 
(Cramp, 1980). Västeuropeiska populationer är i stor utsträckning stannfåglar medan nordliga och 
östliga bestånd är mer utpräglade flyttfåglar. I sjöar med god tillgång på föda stannar sothönsen 
ofta till isen tvingar bort dem. Svenska sothöns övervintrar inom ett stort område i Västeuropa, 
som nordligast i södra Skandinavien och under stränga vintrar ner till Medelhavet. Det svenska 
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beståndet i slutet av 1970-talet beräknades till ca 50 000 par. Sothönan minskade i antal under 
1980-talet, i vissa områden mycket starkt (Nilsson 2005). 
Sothönan häckar ”allmänt till tämligen allmänt” i södra och mellersta Sverige, samt ”sparsamt” i 
Dalarna och längs Norrlandskusten till södra Norrbotten. Däremot är förekomsterna glesa i de av 
näringsfattiga sjöar och myrar dominerade områdena på gränsen mellan Halland och Småland. 
Uppgifter från Hammarsjön i Skåne tyder på en kraftig ökning fram till slutet av 1970-talet, då en 
vändpunkt inträffade och beståndet minskade med mer än två tredjedelar. Den definitiva 
bottennoteringen inträffade 1987. Nedgången var inte begränsad till Sverige utan samma mönster 
visades av de nationella inventeringarna även i Danmark, Norge och Finland (Nilsson 2005). 
 
Figur 1.  
                                     Sothönans beståndsutveckling 1975 - 2000 
 
 

 
 

Sothönans beståndsutveckling enligt Svenska häckfågeltaxeringen. Den streckade linjen ( index 
100 ) motsvarar genomsnittet för inventeringens tio första år ( 1975-1984 ). 
 
 
 
 
Tabell 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal häckande sothöns i Sverige    
(Källa: Svensk fågelatlas 1999)  
   antal % 
Antal säkra häckningar i 
Sverige     2021 100 
Norr om 61:a breddgraden     11 0,0054 
Norr om limes norrlandicus ca 
65:e breddgraden      6 0,0029 
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Tabell 2. 
                 Antal observerade rastande sothöns i Hornborgasjön 
 
Simfågelstatistik för år: 2005 

Datum 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 13/8 17/9 15/10 12/11 x 

Sothöna 
Fulica atra 

8800 7900 X x x 16000 18800 16300 9200 x 

 
Simfågelstatistik för år: 2006 

Datum 
x 

14/1 8/4 15/4 22/4 29/4 6/5 19/8 16/9 14/10 18/11 

Sothöna 
Fulica atra 

1 9600 9100 6800 x x 19900 X 20000 5800 

 
x betyder ej räknat  
Källa: http://www.hornborga.com/simfagel.asp 
 
 
Sothönan har funnits häckande i Sverige långt tillbaka i tiden, men var före 1800-talets mitt 
förmodligen mycket sällsynt. Rudbeck kände till arten från slutet av 1600-talet och Linné nämner 
den som förekommande i Mälaren vid 1700-talets början, men med tillägget ”den som råkar att få 
henne, bör antingen skicka henne till Wettenskapsakademien eller inkomma med omständelig 
beskrivning” (SOF 1999). 
 
Det har inte gått att klarlägga när sothönan invandrade till Dalarna. Möjligen kan den ha kommit 
först på 1920-talet. Gunnar Samuelsson meddelar att den då nyligen blivit häckfågel i Svinösjön, 
Husby socken (Brehm, 1930) 
Hille socken i Gästrikland uppges av Ekman som nordligaste fyndorten för häckande sothöns 
(Brehm, 1930). 
 
I Avesta kommun gjordes 1978 en inventering av arten som omfattade större delen av 
kommunen. Resultatet blev 27 par fördelade på 11 lokaler (Forslund, 1993). Sedan dess har arten 
minskat kraftigt i Sverige (Svensson et al. 1999). Från Dalarna saknas uppgifter om detta 
(Dalarnas Ornitologiska Förening 1993).  
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Häckningsbiotop 
Sothönan häckar i grunda sjöar eller större dammar, viltvatten, långsamt rinnande, avsnörda 
partier av större vattendrag samt i grunda skärgårdsvikar (Nilsson & Persson, 1987).  Arten är 
omnivor och den livnär sig till största delen på undervattensväxter såsom kransalger, grönalger, 
nateväxter, slingor men den äter också insekter, småfiskar, snäckor och musslor (Blotzheim et al, 
1973). Under födosök håller den huvudsakligen till på öppet vatten, där dess födoväxter ej 
konkurreras ut av övervattensvegetationen. Förutom öppna vattenytor är sothönan beroende av 
täta ruggar av vass, kaveldun och säv, där den kan söka skydd och bygga bo. Sothönan betar även 
på land, sannolikt i synnerhet när det är en bristfällig våtmark som den valt som revir. De 
individer som är först på plats bygger inne i mer sluten vegetation, medan senare anlända fåglar 
tvingas bygga längre ut mot öppet vatten, där predationsrisken är mycket större Svensk Fågelatlas 
(1999).  
 
 
 
 
Tabell 3. 
Vattenkemi Brunnsjön. Dalälvens Vattenvårdsförening (Svensk MKB 2006). 
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Tabell 4.   
                                                 Fosfor- och kvävehalter i sjöar 
 

Fosfor i sjöar 

Totalfosfor (µg/l) 
Klass Benämning 

maj–okt augusti 
Beskrivning 

1 Låg halt < 12,5 < 12,5 Oligotrofi 

2 Måttligt hög halt 12,5–25 12,5–23 Mesotrofi 

3 Hög halt 25–50 23–45 

4 Mycket hög halt 50–100 45–96 
Eutrofi 

5 Extremt hög halt > 100 ej def. Hypertrofi 

 

Kväve i sjöar 

Totalkväve (µg/l) 
Klass Benämning 

maj–oktober 

1 Låg halt < 300 

2 Måttligt hög halt 300–625 

3 Hög halt 625–1250 

4 Mycket hög halt 1250–5000 

5 Extremt hög halt > 5000 

Källa: Naturvårdsverkets kriterier för näringstillstånd 2002 
 
Syfte 
Avsikten med studien är att få svar på varför sothönan häckar i vissa sjöar men saknas i andra 
lämpliga sjöar. Syftet är också att få en uppfattning om hur många sothöns som finns i Dalarna. 
 
Frågeställning 
Vilka miljökrav har sothönan, i randzonen av dess utbredningsområde, för valet av 
häckningsplats? 
För att få svar på detta så ställer jag följande frågor: 
Var förekommer sothönan i Dalarna? Hur ser sjöarna ut där de häckar? Hur stor betydelse har 
sjöns näringsstatus? Vilka växter och djur förekommer i sjöarna där de häckar?  
3 sjöar (Glisstjärn, Limsjön och Kyrkbytjärn) specialstuderas med avseende på vattenkemiska- 
fysikaliska parametrar samt växt- och djurinventering. 
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Material och metoder  
Vattenprov:  
pH-mätningen har utförts med pH mätare WTW 330.  
Konduktivitet har mätts med konduktivitetsmätare WTW LF 91. 
Kalkhalt är bestämd med EDTA-titrering enligt SIS standard. 
Alkalinitet har bestämts med titrering av 0,010 M HCl i en glasfiltertratt som bubblats med N2. 
Omslagspunkten anges av SBV-indikator. 
Siktdjup har bestämts i fält med hjälp av en standardiserad secchiskiva. 
Färgvärdet har bestämts med hjälp av HACH DR/2000. 
Syrgasmätning är utförd med hjälp av WTW OXI 96. 
Totalfosfor och totalkväve analyserat med spektrofotometri av MeAna konsult i Uppsala. 
Metoden innebär att provet oxideras med peroxidisulfat, meningen är att all fosfor skall oxideras 
till PO4 joner. Fosfat, molybdat och trevärt antimon bildar ett blåfärgat komplex som mäts vid 
880 nm i en spektrofotometer.  
Djupmätning har skett på vintern med hjälp av isborr och lodlina. 
 
Djurinventering:  
Fiskar har fångats med standardiserade översiktskötar. 
Små djur har fångats med slaghåv och planktonhåv. 
Fåglarna har observerats med hjälp av Swarowski fältkikare från fågeltorn. 
Dalarnas Ornitologiska Förening har lämnat rapporter över förekomst och häckning av sothöna. 
 
Växtinventering:  
Växter har plockats för hand med hjälp av kratta. På större djup användes Ekmanhämtare. 
 
Kartbilder: 
Kartex Läntmäteriverket Gävle 
 
Foto: 
Digitalkamera HP 935 
 
Resultat 
 
Tabell 5.  
 
                               Syrgashalter och temperatur i Glistjärn. 
 

 
  

Datum Djup m mg/l temp 
20011016 1 8,2 2,6

 2 3,1 3,8
 3 1,3 3,9
 4 0,2 4,6

20020315 1 0,2 1,2
 2 0 3,3
 3 0 4
 4 0 4,5
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Syrgasmätning i  
Kyrkbytjärn 

 
                                                 20021119      Djup 1 m   4, 4 mg/l  

Endast en mätning är utförd vintertid  
 

Syrgasmätning i Limsjön 
 
 

20060315  pga sjöns ringa djup (0,6 m) var det omöjligt vintertid att mäta syrgas på grund av sjöns 
igenfrysning 

 
 
Tabell 6. Vattenkemiska parametrar  
 
Sjönamn   Glistjärn   Limsjön   Kyrkbytjärn   
Koordinater 675761-146147 673524-145963 671064-149518 
Datum   2006-08-11   2006-08-11   2006-08-11   
max. djup m 4   1   1,5   
siktdjup m 2   0,7   1,5   
syrgas vid ytan mg/l 9,2   8,6   8,2   
pH   7,7   7,5   7,2   
alkalinitet mekv/l 2,59   0,71   0,46   
konduktivitet mS/m 28,2   11,1   9,6   
färg mg Pt/l 35   100   20   
Ca mg/l   52,5   15,9   7,2   
tot-P ug/l   16   24   15   
tot-N ug/l   650   860   490   
        
 
 
Tabell 7.  
 
                                 Näringsförsök med tillförsel av fosfor  
 

      norra pölen södra pölen 
Fosforhalt före gödsling ug/l       

2005-06-18     23   61 
tillförsel fosfor g   150   0 

2005-06-19           
tillförsel fosfor g   150   0 

2005-07-12           
Fosforhalt efter försöket ug/l 25   52 

2005-08-31           
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Tabell 8.   
Näringshalter i medeltal under 15 år i några av Dalälvens vattenvårdsförenings 
undersökta sjöar och Dalarnas Ornitologiska Förenings rapporter (fet stil) om 
häckning av sothöna. 
1990-
2005 Sjö   tot-N tot-P   

 Venjansjön 1 296 10,7
 Idresjön  2 231 5,8
 Särnasjön  3 215 5,6
 Siljan, Storsiljan 4 280 6
 Siljan, Österviken 5 262 4,8
 Skattungen 6 266 5,9
 Orsasjön  7 295 6,3
 Amungen, Rättvik 8 264 3,6
 Stora Ulvsjön 9 301 4,8
 Långsjön, Romme 10 369 11,9
 Rällsjön  11 246 6,4
 Gopen  12 356 8,3
 Grycken, Falun 13 531 11,1
 Rogsjön  14 303 3
 Svärdsjön  15 314 8,3
 Vikasjön  16 422 19,2
 Runn  17 511 12,2
 Ljustern  18 356 8,2
 Grycken, Hedemora 19 315 8,6

 
Amungen, 
Hedemora 20 797 27,3

 Brunnsjön 21 1383 110,5
 Rafshytte-Dammsjön 22 451 8,8
 Finnhytte-Dammsjön 23 990 8
 Gruvsjön  24 1100 20,1
 Åsgarn  25 632 38,1
 Forssjön  26 780 40,4
 Bollsjön  27 808 40,1
 Bäsingen  28 393 13
 Rossen  29 369 7,6
 Molnbyggen 30 369 7,6
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Figur 2. 
Förekomst av sothöna i Dalarna 2006 

 
 

 
 
Svart prick: Observation av sothöna 
Röd prick: Konstaterad häckning 
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Diskussion 
 
Sothönan är för sin häckning beroende av tät vegetation i sjön. Tät vegetation hittas oftast i 
grunda relativt näringsrika sjöar  I Dalarna finns sådana sjöar framförallt i södra delen av 
landskapet. Sjöarna omges ofta av jordbruksmark. På många håll tillskapas också vattenmiljöer 
som gynnar sjöfågel. De tre specialstuderade sjöarna, Glistjärn, Limsjön och Kyrkbytjärn, har alla 
på flera sätt varit föremål för restaurering. Näringshalterna och växtsammansättningen i de tre 
sjöarna indikerar en mesotrof miljö. Sjöarna har säkerligen tidigare haft högre näringshalter, för 
Glistjärn är detta dokumenterat (se bilaga Lohammar, 1938). Lämpliga sjöar, för sothönan, har 
säkerligen funnits mycket länge (Samuelsson, 1925).  
I Glistjärn har restaureringen inneburit att alla vattenväxter klippts bort. Sjön är idag en 
klarvattenspegel som hyser mycket få fågelarter. Vattenväxter hittas idag endast i en smal bård vid 
sjöns stränder. Glistjärn var tidigare försedd med en rik vegetation (se bilaga Lohammar, 1938) I 
Limsjön och Kyrkbytjärn är fördämningar byggda vid utloppet. För Glistjärn planeras en 
fördämning. Glistjärn är den djupaste ( 4 m ) av de tre specialstuderade sjöarna, något som 
Lohammar noterade redan1938. 
 De viktigaste näringsämnena i vattenmiljön är kväve och fosfor. Fosfor är det ämne som i 
sötvattenmiljön är det mest betydelsefulla (Naumann, 1922). Orsaken till de idag lägre 
näringshalterna står att finna i, åtminstone i norra Dalarna,  jordbrukets nedläggelse och 
införandet av kommunala reningsverk. 
Sjöar är också näringsfällor (Danielsson, 1997). De tre sjöarna har också gemensamt att 
syrgashalten under senvintern går mot 0. I Limsjön bottenfryser hela sjön eftersom den sänks 
innan tillfrysningen. Den enda fisk som kan klara syrgasbrist är ruda (Andersson, 1993). Rudan 
hittas i Kyrkbytjärn och i Glistjärn. I Limsjön hittas inte ruda eftersom sjön blir helt bottenfrusen. 
De övriga fiskarter som hittas sommartid har alla vandrat upp från nedströms belägna sjöar.  
Ganska få litteraturuppgifter finns i ämnet interaktionen fågel-fisk. Ett mindre antal av våra 
sjöfåglar lever uteslutande på fisk. Detta har länge varit känt och därför har lommar, skrakar, 
häger och fiskgjuse uppfattats som konkurrenter till människan och utsatts för jakt. I exempelvis 
Tåkern utbetalades i början av 1900-talet skottpengar för skäggdopping och under åren 1900 och 
1901 avlivades mer än 5 000 av arten (Andersson,1981). 
Småfisk är en gemensam föda för både fiskätande fiskar och fåglar och ett konkurrensförhållande 
kan föreligga om födotillgången är begränsad. I eutrofa vatten är dock födotillgången på småfisk 
så god att födokonkurrens är mindre sannolik (Andersson, 1981). 
Mindre vanligt är att fiskar äter fågel. Gäddans predation på andungar kan dock vara betydelsefull 
och det finns exempel på att stora gäddor konsumerat adulta änder (Pehrsson,1977). 
Den grunda slättsjön måste vara i ett klarvattensstadium för att kunna producera en mängd 
submersa växter (Blindow et al. 1993). I den grumliga fasen dominerar växtätande fiskar. Brax 
och ruda har det gemensamt att de söker i bottnen efter föda (Andersson, 1993)  Sjön grumlas 
därför ännu mer om dessa fiskar är de enda förekommande. Den grumliga fasen kan pågå i några 
år. När sjön uppnår ett klarvattensstadium dominerar fiskätande fiskar såsom gädda och abborre. 
 
De mest betydelsefulla, näringsmässigt sett, submersa växterna är kransalger och nateväxter 
(Noordhuis et al. 2002). För att dessa växter skall kunna växa krävs ljus (Schmieder et al. 2006).  
Om sjön grumlas minskar därmed sjöns produktion av submersa växter och mikroalger tar det 
lediga utrymmet som ytterligare bidrar till grumlingen. Mikroalger av typen cyanobakterier 
innehåller inte de värdefullaste fettsyrorna (Goedkoop et al. 2000). 
 
 
I syfte att studera om näringstillförsel, tabell 7, ger grumling studerades två avsnörda pölar i 
Limsjön. Arean på bägge pölarna är ca 3 600 m2. Djupet är ca 0,7 m. Volymen i bägge pölarna är 
ca 2 500 m3. Den ena pölen, den norra,  tillfördes 2,5 l näringslösning NPK, där fosforns vikt 
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utgjorde 150 g. Teoretiskt sett borde näringstillförseln ge en ökning av tot-P koncentrationen 
med 60 µg/l . 
Efter tre veckor gödslades den norra pölen återigen. Efter ytterligare fem veckor avlästes 
resultatet. 
Ingen för ögat synlig skillnad kunde noteras. De högre växterna måste ha tagit all näring. Vattnet 
var hela tiden klart. Mätningarna av fosforhalterna visade en marginell ökning i norra pölen. På 
hösten kunde räknas ca 60 betande gräsänder i pölarna. 
Kan fosforn ha bundits kemiskt till sedimenten? Om fosforn är bunden till humus så är den inte 
biologiskt tillgänglig på samma sätt PO4-P. Däremot så sedimenterar inte humusen om den inte 
på något sätt fälls ut i större partikelaggregat. Humus är ju stora molekyler som är lösta i vattnet 
och dom sedimenterar inte. Men om man tar ett surt humöst sjövatten och gör det lite basiskt så 
fälls en flockig fällning av humus som sedimenterar. Limsjöns vatten är ju inte surt, så det måste 
betyda att den tillgängliga fosforn befinner sig i vattenfas och därmed tillgänglig för biota. 
Troligtvis är produktionen av växter och djur så stark under sommarsäsongen och vindpåverkan 
så stor i den grunda pölen att fosforn inte kan bindas kemiskt i bottnen förrän till vintern. 
En del av fågelsjöarna nyttjas också som badsjöar. En grund slättsjö har ju den fördelen att 
vattnet värms snabbare där än i en stor klarvattensjö. Många fåglar bär på inälvsparasiter t ex 
bandmaskar. I Sverige finns ungefär 1 200 arter av bandmaskar. Bandmaskens livscykel innefattar 
vattenloppor och snäckor som mellanvärdar och cerkarier som penetrerar fiskarnas ögon. Den 
infekterade fisken äts därefter av fågel som på så sätt får i sig bandmask i tarmen. En del cerkarier 
angriper fel värd t ex människa. Röda utslag brukar bli följden (Wesenberg-Lund, 1937).  
 
”i många sjöar finns intressekonflikt mellan de som vill bada och kransalgerna som ofta växer 
upp till ytan. Att slå vattenväxterna i begränsad omfattning (!) kan vara en bra åtgärd, men i så fall 
bör man ta upp växterna ur sjön - på detta sätt kan man minska närsaltskoncentrationerna också. 
Värre är det om man inplanterar gräskarp, ett avskräckande exempel är Osbysjön i Stockholm 
som på 50-talet var en mycket fin kransalgsjö med klart vatten: Målsättningen var att bli av med  
undervattensväxter och på detta sätt underlätta för badande, men man satte dit så många 
gräskarpar att de förstörde hela undervattensvegetationen och vassbältet, nu har man 
algblomning (blågrönalger), och det är inte möjligt att bada i sjön.” (personligt brev från Irmgard 
Blindow Ph. D. Greifswald Universitet.) 
 
Min tolkning är att bestånden av växtätande fiskar decimeras av gädda och abborre. Det är alltså 
väsentligt för den grunda sjön att fiskätande fiskar bidrar till ett klarvattenstadium som gynnar 
submersa växter och därmed  också änder och sothöns. 
Försök har visat att kransalger växer även vid 1000 µg tot-P/l under förutsättning att de får ljus 
(Blindow, 1992). 
 
Varje undervattensväxt är beklädd med en tunn film av alger som utgör föda för evertebrater 
såsom hopp- och hinnkräftor, sländlarver och snäckor. Undervattensväxterna gynnar en mängd 
djur som där hittar både föda och skydd (Jeppesen, 1998). De små djuren äts av större som i 
slutändan gynnar fåglar ( Finlayson & Larsson, 1990).  Växterna i sjön är viktiga också för de 
fåglar som konsumerar vegetabilisk föda (Pehrsson, 1980).  
 
Sothönan i Dalarna flyttar söderut inför vintern. Ett tusental sothöns kan varje höst ses rasta  i 
sjön Lilla Viggen som ligger vid Dalälven i Hedemora kommun (muntlig rapport DOF 
J.Westlund) . Under några höstveckor (tabell 2) samlas ett imponerande stort antal sothöns bl. a. i 
Hornborgasjön. Sothönsen hittas därefter vid norra Europas kuster (Alerstam, 1990). Ett milt 
vinterklimat gynnar sothönsen. Bestånden av sothöns fluktuerar starkt beroende på om vintern är 
kall eller mild. Sothönan minskade i antal under 1980-talet, i vissa områden mycket starkt 
(Nilsson, 2005). 
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Sothönans förekomst i Dalarna synes följa limes norrlandicus. Begreppet limes norrlandicus 
utvecklades av du Rietz 1935 som preciserade denna nordgräns för hasselns allmänna 
uppträdande. Olika författare har haft olika indikatorer på denna växtgeografiska gränszon och 
för Dalarnas del har Almquist 1949 ansett att gränsen mellan klibbal och gråal är den bästa 
karakteristiken. Limes norrlandicus har också definierats klimatiskt och topografiskt och får i det 
senare fallet utgöra gränsen mellan det mellansvenska låglandet och slättbygden och den mer 
kuperade och huvudsakligen barrskogsbevuxna norrlandsterrängen (Bylin, 1975). 
Min studie av sothönsen i Dalarna svarar inte på frågan varför den saknas i en del lämpliga sjöar. 
Enligt DOF rapportör Lars Hansson häckade sothöns i Orsa under ett par år i början av 1990-
talet. Därefter är den knapt årsviss. Orsaken är kanske beståndsminskningar under kalla vintrar? 
Under 2006 anlände de första sothönsen till Kyrkbytjärn den 17 april. I Limsjön sågs de första 
sothönsen den 18 april,  isen låg fortfarande kvar och snöfläckar fanns kring sjön. I Glistjärn såg 
jag inga sothöns detta år, trots att den brukar förekomma där. I Limsjön försvann ungfåglarna i 
början av september 2006, i mitten av oktober sågs sju vuxna sothöns som furagerade. Sothönsen 
stannade i Limsjön tills isen tvingade bort dem den 3 november. 
En längre tids studier korrelerat med de internationella sjöfågelräkningarna skulle kanske ge svar 
på frågan om det är stränga vintrar eller lämpliga sjöar som är häckningssreglerande. Gunnar Lind 
i Leksand meddelar att de positiva, för fågelrikedomen, effekterna av Limsjöns restaurering 
verkar avklinga efter några år. Staffan Műller i Leksand har märkt att undervattensmossorna 
ökade i omfattning några år efter restaurering. Mossorna synes inte tillhöra favoritföda för någon 
fågelart. Ur sothönans synpunkt är näringsrikedom och riklig vattenvegetation bestående av 
kransalger och nateväxter betydelsefull. Brunnsjön i Hedemora är näringsrik, där förekom under 
sommaren 2006 ca 50 häckningar (se tabell 6). Farhågor att sjöar växer igen besannas troligen 
inte. Glistjärn var 4 m djup 1938 och är fortfarande 4 m djup 2006. Sedimentationshastigheten i 
näringsfattig miljö har uppskattats till ca 1-2 mm per år (Davidsson, 2003). Glistjärn är därför inte 
hotad av att försvinna förrän om ungefär 2000-4000 år. En författare (Blindow ) påpekar istället 
behovet av ”att slå vattenväxterna i begränsad omfattning (!) ”. 
 
Dalälvens avrinningsområde upptar en yta av 29 000 km2 . Det sträcker sig från södra delen av 
fjällkedjan i väster till södra Bottenhavet i öster. Ungefär 6% av ytan upptas av sjöar och 
vattendrag och drygt 4 % av jordbruksmark. Det helt dominerande markslaget är skogsmark, ca 
73 % (Lindeström, 2004). Den odlade marken i Dalarna omfattar en mycket liten del av 
landskapets areal, se bilaga 9. Jordbrukets påverkan är därför väsentlig för att upprätthålla en 
näringsrik miljö för de arter som är knutna till sådan miljö. Om man vill ha fler sjöar för 
sothönan att trivas i är det därför nödvändigt att diskutera om och i vilken omfattning näring 
skall kunna tillföras i ett näringsfattigt landskap. För att bevara den biologiska mångfalden i 
landskapet är det viktigt att några sjöar är näringsrika.. 
 
Under 1990-talet transporterades i genomsnitt 180 ton fosfor och 4000 ton kväve per år ut i 
Bottenhavet med Dalälvens vatten. Dessa mängder utgör ungefär 0,5 % av den totala tillförseln 
(av dessa ämnen) till Östersjön (Lindeström, 2004). 
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Bilaga 1: Sothönans (Fulica atra) utbredning i världen 
 

 
Sothönans utbredning i världen. Källa: Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa The 
Birds of the Western Palearctic. 
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Bilaga 2: Sothönans utbredning I Europa 
 

 
 
 
Sothönans utbredning i Europa. Källa: Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa The 
Birds of the Western Palearctic. 
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Bilaga 3: Sothönans utbredning I Sverige och i Dalarna 
 

          
Sothönans utbredning i Sverige. 
Källa: SOF. 2002. 
 Sveriges fåglar. 3:e uppl. Stockholm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 4: Flygbilder och kartor 
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Foto från nordost; Glistjärn 20050423 
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                                                Foto från sydväst; Limsjön 20021019 
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Foto från sydost; Kyrkbytjärn 20021019 
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Bilaga 5: Översiktlig vegetationskartering 

 
Sparsam vegetation i det gula området. 
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• Area på hela Limsjöområdet: 2,6 km2 
• Area på vattnet i Limsjön: 0.6 km2  (Limsjöns yta består av 23 % vatten) 
• Avrinningsområde: 46 km 2 
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Vegetationskarta baserad på flygbild av den 19/10 2002 
Vegetationens utbredning ca 50 % av tjärnens yta. 
Öppen yta ca 50 % 
Vattennivå 106.98 m ö h  
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Bilaga 6: Artlistor 
Artlista Glistjärn (Lohammar 1938) 
 
Equisetum limosum (E. fluviatile)*  sjöfräken 
Phragmites communis ( P. australis)*  vass 
Scirpus lacustris    säv 
Carex pseudo cyperus   slokstarr 
Alisma plantago-aquatica   svalting 
Calla palustris    missne 
Cicuta virosa    sprängört 
Hippuris vulgaris    hästsvans 
Naumburgia thyrsiflora (Lysimachia t.)*  topplösa 
Nuphar luteum    gul näckros 
Nymphea alba    vit näckros 
Potamogeton natans   gäddnate 
Sparganium Friesii (S. gramineum)*  flotagräs 
Sparganium minimum (S. natans)*  dvärgigelknopp 
Sparganium simplex ( S. emersum) *  igelknopp 
Elodea canadensis   vattenpest 
Myriophyllum spicatum   axslinga 
Potamogeton lucens   grovnate 
Potamogeton perfoliatus   ålnate 
Potamogeton praelongus   långnate 
Potamogeton mucronatus (P. friesii) *  uddnate 
Potamogeton obtusifolius   trubbnate 
Ranunculus peltatus   sköldmöja 
Utricularia vulgaris   vattenbläddra 
Ceratophyllum demersum   hornsärv 
Lemna minor    andmat 

*Nutida nomenklatur inom parentes 
 
Vattenkemi 28/8 1933 
pH  7,6 
Ca  38,6 mg/l 
Tot-P 26 µg/l 
 

 
Glistjärn. Der See ist grossenteils von einer artenreichen Vegetation ausgefűllt; 

auf dem Bilde hauptsächlich Nymphea     23. 8 1928  G. Lohammar 
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Växtinventering Glistjärn 20060715 
 
 
Equisetum fluviatile   sjöfräken 
Phragmites australis   vass 
Scirpus lacustris    säv 
Alisma plantago-aquatica   svalting 
Calla palustris    missne 
Cicuta virosa    sprängört 
Hippuris vulgaris    hästsvans 
Lysimachia thyrsiflora    topplösa 
Nuphar luteum    gul näckros 
Nymphea alba    vit näckros 
Potamogeton natans   gäddnate 
Sparganium emersum   igelknopp 
Elodea canadensis   vattenpest 
Myriophyllum spicatum   axslinga 
Potamogeton lucens   grovnate 
Potamogeton perfoliatus   ålnate 
Ranunculus peltatus   sköldmöja 
Utricularia vulgaris   vattenbläddra 
Ceratophyllum demersum   hornsärv 
Lemna minor    andmat 
Chara strigosa    kransalg (rödlistad) 
 
Fiskar i Glistjärn  20040215 
Esox lucius gädda, Perca fluviatilis abborre, Carassius carassius ruda och Rutilus rutilus mört 
 
Evertebrater i Glistjärn  20060715 
Anodonta anatina   dammussla 
Chironomus sp.    fjädermygga 
Coenagrion pulehellum   blå flickslända 
Ischnura elegans    blågrön flickslända 
Lymnea stagnalis    stor dammsnäcka 
Asellus aquaticus    sötvattensgråsugga 
Dolomedes fimbriatus   kärrspindel 
Corixa sp.    buksimmare 
Cyclops sp.    hoppkräfta 
Cladocera sp.    hinnkräfta 
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Växtinventering Limsjön 20060722 
 
 
 

Artnamn Svenskt namn 
Alisma plantago-aquatica Svalting 
Calliergon cordifolium Skedmossa 
Carex acuta Vasstarr 
Carex sp Starr 
Cicuta virosa Sprängört 
Equisetaceae fluviatile Sjöfräken 
Filipendula ulmaria Älgört 
Glyceria maxima Jättegröe 
Lysimachia thyrsiflora Topplösa 
Menyanthes trifoliata Vattenklöver 
Myriophyllum spicatum Axslinga 
Numphar lutea Gul näckros 
Nuphar pumila Dvärg näckros 
Nymphaea alba Vit näckros 
Phragmites australis Vass 
Potentilla palustris Kråkklöver 
Rumex sp Skräppa 
Sagiattaria sagittifolia Pilblad 
Schoenoplectus lacustris Säv 
Sparganiaceae sp Igelknopp 
Stratioles aloides 
Typhaceae typha 
 

Vattenaloe 
Kaveldun 

Nitella wahlbergiana                     
Drepanocladus exanulata               
Ricciocarpos natans 
Nostoc pruniformae 
Lemna minor                               

Kransalg 
Kärrkrokmossa 
Vattenstjärna 
Sjöplommon 
Andmat 

   
  
 

 

 
 
 
Fiskar i Limsjön 20040923 
 
Esox lucius gädda, Perca fluviatilis abborre, Alburnus alburnus löja och Rutilus rutilus mört 
 
Evertebrater i Limsjön 20060722 
Chironomus plumosus    fjädermygga 
Chaoborus sp.    tofsmygga   
Oligochaeta sp.    fåborstmask 
Orthocladius sp.    fjädermygga 
Coenagrion pulehellum   blå flickslända 
Ischnura elegans    blågrön flickslända 
Lymnea stagnalis    stor dammsnäcka 
Asellus aquaticus    sötvattensgråsugga 
Dolomedes fimbriatus   kärrspindel 
Corixa hieroglyphica   mindre buksimmare 
Corixa sp.    buksimmare 
Notonecta glauca    allmän ryggsimmare  
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Odonata sp.     trollsländelarver 
Spongilla lacustris   spretig sötvattenssvamp 
Dytiscus sp.    dykare 
Cyclops sp.    hinnkräfta   
Copepoda sp.    hoppkräfta  
   
 
 
 
Växtinventering i Kyrkbytjärn 20060722 
Ricciocarpos natans   vattenstjärna 
Carex rostrata    flaskstarr 
Equisetum fluviatile   sjöfräken 
Phragmites australis   vass 
Scirpus lacustris    säv 
Alisma plantago-aquatica   svalting 
Calla palustris    missne 
Cicuta virosa    sprängört 
Hippuris vulgaris    hästsvans 
Lysimachia thyrsiflora    topplösa 
Nuphar luteum    gul näckros 
Potamogeton natans   gäddnate 
Sparganium emersum   igelknopp 
Elodea canadensis   vattenpest 
Myriophyllum alterniflorum   hårslinga 
Potamogeton perfoliatus   ålnate 
Ranunculus peltatus   sköldmöja 
Utricularia vulgaris   vattenbläddra 
Ceratophyllum demersum   hornsärv 
Lemna minor    andmat 
Glyceria maxima    jättegröe 
 
Fiskar i Kyrkbytjärn 20021009 
Esox lucius gädda, Perca fluviatilis abborre, Carassius carassius ruda och Rutilus rutilus mört 
 
Evertebrater i Kyrkbytjärn 20021009 
Anodonta cygnea/anatina   dammussla 
Chironomus plumosus   fjädermygga 
Orthocladius sp.    fjädermygga 
Coenagrion pulehellum   blå flickslända 
Ischnura elegans    blågrön flickslända 
Cloeon dipterum    gul dammslända 
Lymnea stagnalis    stor dammsnäcka 
Physa fontinalis    flikmantlad snäcka 
Asellus aquaticus    sötvattensgråsugga 
Dolomedes fimbriatus   kärrspindel 
Spongilla lacustris   spretig sötvattenssvamp 
Corixa hieroglyphica   mindre buksimmare 
Corixa sp.    buksimmare 
Cyclops sp.    hoppkräfta 
Cladocera sp.    hinnkräfta 
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Bilaga 7: Förekomst av sothöna i Dalarna genom DOF:s rapportkommitté 
 
 
Det är bara några få sjöar där sothöna normat häckar idag i Avesta kommun.  
1) Det är Slåtterängsån (bästa lokalen) 667294-152800, Dickasjön 667395-152769, Åsgarn norra 
delen sker där vissa år. 668015-152555,  
Brovallssjöarna 666400-152700, Kanske Nävden 667698-151769 och ibland även Norrgårdssjön 
och Hedesjön 667934-153564. 
Längre tillbaka i tiden på 1970 och 80-talen häckade sothöna i både Forssjön 667517-152835 och 
Bollsjön 667285-152820 (bara ibland i Bollsjön). Exakt hur det är där nu kan jag ej svara på men 
kanske någon enstaka häckning 
Forssjön har växt igen kraftigt sedan vattenregleringen upphörde i sjön. Bollsjön har aldrig varit 
någon sjö för häckande skrattmåsar, sothönor och skäggdoppingar (varför vet jag ej då den skulle 
lämpa sig tycker jag). 
 
Mats Forslund Avesta 
 
2) 3 par häckande i hamnen i Smedjebacken 666874-147884 
 
Håkan Dahlström Söderbärke 
 
3) Från sjön Hyn rinner en å nära Fäggeby. Den häckar i Uppåtjärn 669844-150406. 
Mitt inne i Långshyttan (en sjö) 670416-151316. 
Amungen nära Långshyttan 670208-151003. 
I Hedemora i de flesta sjöar. 
Flinesjön 669580-151624 
Svinesjön 669685-151344 
Lissjön 669712-151260 
Hovran 668448-151447 
Brunnsjön (ca 100 häckande sothöns) 668417-150839 
Hönsan 669676-150780 
Munken 668508-150926 
Magnus Palm Säter 
 
Trollbosjön 668805-151554 
Fatburen 669419-151346 
Lilla (1000 rastande sothönor) 668061-150738 och Stora Viggen 669110-150694 
 
Janne Westlund Hedemora  
 
4) Jag har långt ifrån fullständig kontroll över sothönsen i Borlänge ! Den är 
dock en vanlig fågel och häckar i praktiskt taget alla vegetationsrika 
sjöar på Tunaslätten 670313-148577  Den har etablerat sig även i konstgjorda vatten 
såsom vattenparken vid teknikdalen och vår egen våtmark Sellänget i 
Västertuna. I skogslandet finns den även i Idtjärn 669504-146806 och Hästsveden 669307-
146786 vid Idkerberget. Annars är den sparsam i skogssjöar med begränsad vegetation 
och näring. Antalet häckande par är nog högt, utan att ha några siffror! 
 
Sören Nyström Borlänge 
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5) Orsasjön är mina skådarmarker. Där häckade arten några år under 90-talet vid Lindänget 
677650-143608 och i Kricksjön (en liten konstgjord tjärn i centrala Orsa) 677843-143568. På 
senare år har arten uppträtt allt mer fåtaligt, och är nu knappt årsviss. 
 
I Mora kommun har arten häckat några gånger i Norrviken 675800-143380, Sollerön, även på 
senare år, exakt när vet jag inte.. 
 
Lars Hansson Orsa 
 
6) I Malungs kommun finns inga uppgifter om att sothönan någonsin gjort något 
häckningsförsök. Möjligen kan detta ändå ha hänt innan de flesta sjöar reglerades under första 
halvan av 1900-talet. Det finns uppgifter om bestånd av bladvass på några ställen innan 
regleringarna men i nuläget finns inte en enda lokal med lämplig häckningsbiotop. Arten är ej 
årlig i kommunen. Sedan 1990 har fynd gjorts under elva år, inklusive i år. Obs Malung 672985-
138687 
 
 Börje Dahlén Malung 
 
7) Har 1999 års rapport här nu och där står  
Nordlig obs, Myckeln Älvdalen 679015-140547. 
5 april 130 ex brunna, Hovran. Hovran 668448-151447 
37 ad och 55 juv  28 juli Hönsan Hedemora Hönsan 669676-150780 vilket måste 
ju betyda häckning i sjön. 
Conny Trogen Gagnef 
 
8) Edstjärn 671740-146045 Häckning 
 
Louise Siljebro Gagnef 
 
9) Ludvika kommun: Marnästjärn 666961-146659, Kasttjärn, Norsen (Blötberget) 666674-
146017, Hötjärn (Grängesberg) 665951-145314 
  
Mikael Olsson Ludvika 
 
10)  
Vi har nästan aldrig haft häckning av sothöna här. Isen ligger så länge 
på Glistjärn så när sothönan anländer på våren finns ingen möjlighet till 
häckning. Det finns enstaka obs. av häckning tidigare, vill du ha datum 
för det, så kan du återkomma. Om vi hade fått reglera Glistjärn som vi 
ville hade nog isen släppt tidigare. Men det stöter på patrull med 
fiskevårdsföreningen. Ärendet är på Länsstyrelsens bord och sjön börjar sakta växa igen ! Tyvärr! 
Vi hade skrattmåskolonierna tillbaka några år, nu är de borta igen. Sjön är så 
gott som helt död idag med fågel!  Men det finns gott  om Rudor! LST har 
provfiskat i sommar. 
 
Christer Larsen Rättvik 
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Bilaga 8: Dalälvens avrinningsområde 
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Bilaga 9  
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	Sothönan häckar i grunda sjöar eller större dammar, viltvatten, långsamt rinnande, avsnörda partier av större vattendrag samt i grunda skärgårdsvikar (Nilsson & Persson, 1987).  Arten är omnivor och den livnär sig till största delen på undervattensväxter såsom kransalger, grönalger, nateväxter, slingor men den äter också insekter, småfiskar, snäckor och musslor (Blotzheim et al, 1973). Under födosök håller den huvudsakligen till på öppet vatten, där dess födoväxter ej konkurreras ut av övervattensvegetationen. Förutom öppna vattenytor är sothönan beroende av täta ruggar av vass, kaveldun och säv, där den kan söka skydd och bygga bo. Sothönan betar även på land, sannolikt i synnerhet när det är en bristfällig våtmark som den valt som revir. De individer som är först på plats bygger inne i mer sluten vegetation, medan senare anlända fåglar tvingas bygga längre ut mot öppet vatten, där predationsrisken är mycket större Svensk Fågelatlas (1999). 
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