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• Bakgrund och teori

• Effekt av klimatförändring på sötvattensorganismer i 
Sverige

• Exempel och planer inom FRESHREST

FRESHREST (Freshwater landscapes – management and 
restoration with climate change)



Klimatförändring
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Effekter på organismer
~move, adapt or die

• Flytta

• Tolerera

• Anpassning

• Dö



• Förändringar i utbredning (flytta)

• Anpassning (genetisk) 

• Tolererans (fysiologisk anpassning)))

• Dö

- Fysiologi
- Struktur
- Beteende

Alexander et al. 2016

~1,7km / år

Chen et al. 2011



Climate tracking
• Vatten, land eller luft

• Sjöar vs vattendrag

Marten et al. 2006

Dammar i vattendrag



Effekter på organismer

• Flytta

• Anpassning

• Tolerera

• Dö

- Fysiologi
- Struktur
- Beteende



Sunday et al. 2010
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Temperaturtolerans ökar med 
latitud

Sunday et al. 2010

latitud
-50 500



• Anpassning

• Flytta

• Tolererans

• Dö

Wiens 2016



Svårigheter för förvaltning



Konkurrens

Larsson 2005 Hammar 2014



Globalt mönster, regionala 
skillnader

O’Reilly et al. 2015 Isaak et al. 2016





Multipla stressorer
• Sötvatten särskilt känsligt för multipla stressorer

• Additiv
• Synergistisk
• Antagonistisk

Jackson et al. 2016Ormerod et al. 2010
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Vattenreglering

Klimatförändring
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• Minska andra stressorer
• Stor utrymme för förbättring
• Acceptera förändring

• Effektiv förvaltning = bra kunskap
• Fokusera förvaltning,  hitta intressante mönster 
• Vecka fråga om prioritering



• Typologi

• Position

• Markanvändning

• Klimat

Sjöar

- Altitud
- Yta
- Berggrund
- Medeldjup

Rinnande vatten

- Altitud
- Avrinningsområde
- Berggrund

FRESHREST 
WP1



Lager av information
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Att göra inom FRESHREST

• Utvecklar GIS analys

• Kolla på multipla stressorer

• Restaureringsåtgärder



TACK!
douglas.jones@slu.se

FRESHREST (Freshwater landscapes – management and 
restoration with climate change)
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Restaurering
• Vad vill man?
• Tidsperspektiv
• Vad fungerar?

• ”Passiv” vs aktiv restaurering
• Kostnadseffektivitet?

Crouzeilles et al. 2017 Jones et al. 2018



Lite ekologisk teori…
• Spänstighet, resistans
• Bevis…

• ”Safe operating space”

• Forntida / ursprunglig och 
degraderade ekosystem

Storleken och nuvarande stress kan vara 
avgörande för hur påverkade en enskild sjö 
eller vattendrag blir från klimatförändring

Sterk et al. 2017



FRESHREST
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Relevans för djur och växter i 
sötvatten



Klimatscenarier från SMHI
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