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Abstract 
Benthic macroinvertebrates are usually small animals living in our lentic and lotic 
ecosystems, they have been used as indicators of water quality and biodiversity for a long 
time. Dam removals have become one of the “go-to” conservation methods for restoring 
connectivity in lotic ecosystems and thereby enabling passage upstream for migrating species. 
In Sweden, a large part of rivers and streams have dams present which act as migration 
barriers. Hushållningssällskapet Halland runs a project, LIFE-Goodstream in which a dam 
considered a migration barrier was removed in the stream Trönningeån. This report has three 
focus areas 1) the ecological effects of the dam removal while 2) considering the effect on the 
species composition of the orders Ephemeroptera (Mayflies), Plecoptera (Stoneflies), 
Trichoptera (Caddisflies) and Odonata (Dragonflies) in the stream Trönningeån with two 
tributaries and finally 3) suggest appropriate conservation methods for the future. By 
examining the benthic macroinvertebrate community our study showed that a small dam 
removal can have a clear positive effect on water quality, changing the water status 
classification from low water quality to high. Although there was no effect on the species 
diversity by the dam removal, a turnover in species composition became obvious after the 
examination. Moreover, we learned that Trichoptera was the most present order in two out of 
the three streams while Odonata was the least represented order. Also, bottom substrate, 
velocity and riparian zone have larger impact on species composition than adjacent 
environments. Re-meandering streams to further increase biodiversity while also ensuring 
water quality, is an essential method for a thriving conservation work in the future. 

Sammanfattning 
Bottenfauna, djur som lever på botten av våra sjöar och vattendrag, har länge använts som 
indikatorer på vattenkvalitet och biologisk mångfald. Dammutrivningar har i flera länder 
blivit modernt för att återställa vattendrags konnektivitet och möjliggöra uppströms 
vandringar av vattenlevande arter. Även i Sverige har det blivit en populär 
restaureringsmetod. Hushållningssällskapet Halland har i sitt LIFE-Goodstream projekt rivit 
ut en damm som agerat vandringshinder i Trönningeån. Detta arbete har gått ut på att 1) ta 
reda på vad utrivningen haft för effekt på vattenmiljön 2) hur artsammansättningen av 
Ephemeroptera (dagsländor), Plecoptera (bäcksländor), Trichoptera (nattsländor) och 
Odonata (trollsländor) ser ut i Trönningeån med biflöden samt vad som påverkar den och 
slutligen 3) undersöka lämpliga naturvårdsåtgärder. Vid undersökning av bottenfaunan fann vi 
att en liten dammutrivning har stor effekt på vattenmiljön. Samtidigt hade utrivningen ingen 
effekt på artdiversiteten men ett skifte i artsammansättning blev uppenbart efter 
inventeringen. Vi fann en dominans av Trichoptera i två av tre vattendrag och att Odonata 
hade minst representation i samtliga. Att bottensubstrat, flödeshastighet och strandmiljö har 
större betydelse för artsammansättningen än närmiljön och att bottenfaunan varierar med små 
lokala variationer. Vi har även gett förslag på återmeandring som naturvårdsåtgärd för att 
ytterligare höja den biologiska mångfalden och säkra vattnets kvalitet. 
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Inledning 
 

Djur som lever på botten av sjöar och vattendrag kallas för bottenfauna. Exempelvis 
mollusker, kräftdjur och insekter (SLU, 2020). Vattendrag är viktiga livsmiljöer för ett stort 
antal organismer, bland annat fiskar, insekter, kräftdjur och mollusker men även för 
människor som lever vid sidan av vattendrag är de viktiga för rekreationella syften och det 
färska sötvatten de bidrar med (Berger m.fl. 2016). Jordbruket står årligen för ett stort uttag av 
vatten från vattendrag då det används som dricksvatten till djur samt för bevattning av grödor 
(Alsanius 2017). Vattendrag är även viktiga för elproduktion men dessvärre är 
vattenkraftverken samtidigt globalt sett även det största hotet mot sötvattenekosystem (Ko 
m.fl. 2020). Det är främst fördämningen som är problemet då den utgör ett vandringshinder 
för vattenlevande djur eftersom fördämningar ändrar både flödesregimen genom dess 
reglerande effekter samt näringsregimen genom att agera sedimentfällor (Larinier M. 2000; 
Wang m.fl. 2018; Kuenzer m.fl. 2012).  

Bottenfaunan är viktig, inte bara som föda för bl.a. fisk (Sveriges vattenmiljö 2019) men även 
som fragmenterare och nedbrytare av sedimenterade växtdelar och bidrar därmed också till 
rening av vattnet (Dobson & Frid 2009). Bottenfaunan delas in i olika funktionella grupper 
beroende på hur de konsumerar föda. Shredders/sönderdelare lever direkt av större (>1mm) 
växtmaterial de som tuggar sönder till mindre delar. Gatherers/samlare lever direkt av mindre 
(<1mm) organiskt material som finns fritt i vattnet. Scrapers skrapar av alger från stenar och 
andra hårda material. Filtrerare filtrerar vattnet genom speciella organ och på så sätt får i sig 
näring. Predatorer jagar och livnär sig direkt på andra djur (Dobson & Frid 2009; Wallis & 
Webster 1996). En följd av detta blir att olika funktionella grupper finns på olika platser i 
vattendraget och påverkas olika av fysiska förändringar i och i anslutning till vattendraget 
(Doyle m.fl. 2005). 

Bottenfauna är generellt sett känslig mot plötsliga kraftiga variationer i vattnets flöde vilket 
ofta visar sig genom att området nedanför vattenkraftverk har låg bottenfaunadiversitet 
(Arthington & Bunn 2002). Föroreningstoleransen skiljer sig även bland olika bottenlevande 
organismer, en del är mycket känsliga medan andra hanterar stressen från föroreningar väl 
vilket gör att olika bottenfauna indikerar olika vattenkvaliteter (Mengzhen m.fl. 2014). 
Spridningen av bottenfauna sker generellt sett nedströms varför bottenfaunasamhället tenderar 
att bli mindre påverkat uppströms en damm och mer påverkat nedströms dammen. Detta 
påverkar inte bara de bottenlevande organismerna själva utan även fisk som livnär sig på 
bottenfaunan (Castro m.fl. 2013). 

Olika bottenfauna föredrar olika habitat och levnadsförhållanden. Vattendrag ändrar sitt 
utseende från källa till mynning och därför påverkas bottenfaunasamhället (Lehotsky m.fl. 
2006). När människan påverkar flödesregimen i vattendraget genom att anlägga dammar 
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ändrar det förutsättningarna på ett helt nytt sätt som ofta blir permanenta för organismerna 
(Dobson & Frid 2009). Dammar ändrar de naturliga flödesvariationerna vilket minskar 
variation av substrat och mikrohabitat som i sin tur minskar bottenfaunadiversiteten (Patterson 
& Smokorowski 2011). 
 
Detta arbete kommer att genomföras i samarbete med Hushållningssällskapet Halland då de 
under snart 6 års tid har arbetat med projektet LIFE-Goodstream. Projektet, som är ett EU-
LIFE projekt syftar till att få Trönningeåns ekologiska status till god inom den tänkta 
tidsramen på 6 år (Goodstream 2022). Trönningeån har sedan mätningar 2004 inte uppnått 
målen för god kemisk status och är än idag påverkat av övergödning samt höga halter av 
polybromerade difenyletrar (PBDE), kvicksilver och PFOS (VISS 2022). Ån har även tidigare 
varit reglerad i form av en damm men är nu fritt rinnande som åtgärd för ökad biologisk 
mångfald samt förbättrad vattenkvalitet. Dammen revs 2016.  

 

Vi använder oss av den etablerade förkortningen “EPT” som står för Ephemeroptera 
(Dagsländor), Plecoptera (Bäcksländor) och Trichoptera (Nattsländor). Det är tre olika 
insektsordningar i vattendrag som är särskilt känsliga mot föroreningar, låg syrehalt och 
fysiska förändringar. När man vill få en uppfattning om vattenkvalitén i ett vattendrag är det 
vanligt att man inventerar just dessa ordningar (Hamid & Rawi 2017; Bresolin 2021). Även 
vissa arter av Odonata (Trollsländor, förkortat O) kan användas som ett mått på den generella 
artmångfalden i åtminstone skogssjöar (Sahlén & Ekestubbe 2001). Vi har valt att även 
inkludera Odonata i våran inventering då det är en indikatororgsanismgrupp i projektet LIFE-
Goodstream. De indikerar biologisk mångfald både på land och i vatten i form av bytesdjur 
för både larver och adulta trollsländor samt även livsmiljöer till dessa bytesdjur (John Strand 
muntligen 22/4). 

 

Vårt syfte är att ta reda på vad dammutrivningen har haft för effekt på vattenmiljön genom att 
jämföra med tidigare inventering. Hur artsammansättningen av sländor ser ut samt vilka 
miljövariabler som påverkar den i Trönningeån, Gyllebäcken och Perstorpsbäcken. Detta gör 
vi med hjälp av mätningar av vattendragets bredd, djup, bottensubstrat, flödeshastighet, 
kringliggande vegetation samt inventering av vattenlevande organismer. Slutligen ger vi även 
förslag på ytterligare naturvårdsåtgärder. 

 

Material och metoder 

Undersökningsområde 
 

Samtliga lokaler som inventerades befann sig inom Trönningeåns avrinningsområde som är 
33km² stort (VISS 2022) och utgörs av 50% jordbruksmark, 42% skog och 8% urbana miljöer 
(Goodstream 2022a). Inventeringslokalerna låg i Trönningeån samt biflödena Perstorpsbäcken 
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och Gyllebäcken (figur 1). Totalt antal lokaler var 18, där biflödena hade fem lokaler vardera 
och Trönningeån åtta. Lokalerna valdes ut med hjälp av underlag från Hushållningssällskapets 
befintliga vattenprovtagningspunkter samt på platser där tillgänglighet var enkel.  
 

  
Figur 1. Kartbilder över undersökningsområde 

Insamling av data 
 

Inventeringen ägde rum under sista veckan i mars då vädret var väldigt stabilt för årstiden 
med mestadels sol, uppehåll och stabila dagstemperaturer runt 7°C. Det är generellt sett 
fördelaktigt att komprimera inventeringsperioden då yttre faktorer som väder inte påverkar 
bottenfaunan lika mycket under en kort period och man då får mer pålitliga data (John Strand, 
muntligen 16/3-22). Dessutom kläcks flera arter av EPT under våren och bör därför inte 
inventeras senare än början av april eller två veckor efter islossning (HaV 2016).  

 

För att samla in bottenfaunan användes sparkmetoden (HaV 2016). Den går ut på att utövaren 
står med en finmaskig vattenhåv (0,5 mm) nedströms sig själv samtidigt som den förs 
uppströms en meter längs botten. Under tiden sparkar utövaren upp bottensediment i vattnet. 
Bottenfaunan förs med nedströms och in i håven. Vid varje lokal togs fem sparkprov som 
efter utsortering med pincett och pipett av bottenfaunan från varje sparkprov lades i enskild 
burk med 70% alkohol. Vid varje lokal gjordes även en lokalbeskrivning enligt Havs-och 
vattenmyndighetens mall för lokalbeskrivning av sötvatten (HaV 2017). Här beskrevs bredd, 
djup, bottensubstrat, strömförhållande, vegetation, strandmiljö och närmiljö. 
 
Mätning av vattenflödet genomfördes med vattenflödesmätare JFE AEM1-DA. 
Flödesmätaren kalibrerades inför varje fältdag för att få korrekta mätningar. Flödesmätningen 
gjordes på tre punkter i vattnet om bredden på vattendraget var större än 1,5m men endast en 
punkt om det var mindre än 1,5m (figur 2). Detta gjordes för att få en så klar och exakt bild 
som möjligt av flödeshastigheten. Bredden på vattendraget mättes, om vattendraget var 
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bredare än 1,5m delades bredden på tre och vi fick då fram våra punkter för mätningarna. Om 
vattendraget var smalare än 1,5m togs punkten i mitten av vattnet. Innan flödesmätningen 
började mättes vattendjupet på punkten för flödesmätningen som sedan multiplicerades med 
0,4 för att få fram vilken höjd sensorn skulle stå på, då mätningen bör göras på 40% av djupet 
(Sofia Hedman muntligen 18/2-22). Värdet justerades med -2,5cm då sensorn inte satt i höjd 
med sensorstavens mätsiffror. Flödesmätaren ställdes in på att göra mätningar under 3x 40 
sekunder. Mätningen gav då tre värden per punkt som gjorde att man kunde få fram 
medelvärdet på flödeshastigheten.  

 

Figur 2. Illustration av tillvägagångssätt vid flödesmätning. Av: Sofia Hedman Hushållningssällskapet Halland 
2021. 

Artbestämning 
 

Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera och Odonata (EPTO) sorterades ut från samtliga 
prover i labb med hjälp av stereolupp där också bestämning till art, släkte eller familj gjordes. 
För bestämning användes litteraturen Smådjur i sjö och å (Pedersen m.fl. 2019), Simple key to 
caddis larvae (Wallace 2006), Nordens trollsländor (Billqvist m.fl. 2019) samt Svenska 
dagsländor (Engblom 2019). Bestämningen har skett i stereolupp 7-45x förstoring. Den totala 
bottenfaunan undersöktes inte på alla lokaler förutom 10 och 11 då dessa lokaler var en 
återinventering där samtlig bottenfauna inventerades. Detta på grund av att den avsatta tiden 
för studien inte möjliggjorde en total bottenfaunainventering av samtliga lokaler, men även 
för att enbart ordningarna EPTO ger trovärdiga data på den generella vattenkvalitén i 
vattendraget.  
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Statistiska metoder och analyser 
 

För att jämföra med den tidigare inventeringen av Caroline Karlsson (bilaga 2) beräknades 
ASPT-index (Hav 2018), Shannons diversitetsindex samt Shannon-Wiener Evenness index 
för de två berörda lokalerna. Miljövariabler som tagits med för analyser i samtliga lokaler är 
vattendragets bredd i meter, vattendragets djup i meter, strömförhållande, dominerande 
bottensubstrat, yttäckning av växter, antal grov död ved, dominerande strandmiljö och 
dominerande närmiljö. I SPSS har korrelationer och multivariat diskriminantanalys utförts. 
Datan kontrollerades först om den var normalfördelad eller ej genom Kolmogorov-Smirnov 
test. Då ingen av vår data var helt normalfördelad använde vi oss av Spearman-correlation test 
för att se möjliga korrelationer. Shannon diversitetsindex har även analyserats för totalen i 
Trönningeån, Gyllebäcken och Perstorpsbäcken.  

Resultat 

Vattendragen 

Vi fann att i Trönningeån består EPTO-samhället av 19 familjer och 23 släkten, Gyllebäcken 
14 familjer och 23 släkten samt Perstorpsbäcken 10 familjer och 12 släkten. I Tröningeån och 
Gyllebäcken dominerade Trichoptera bland ordningarna medan det i Perstorpbäcken var mer 
jämnt fördelat (Figur 3). 
 

 

 
Figur 3. Totalt antal släkten i vattendragen inom ordningarna Trichoptera, Plecoptera, Ephemeroptera och Odonata.  
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Närmiljön (5-30m från vattendraget) skiljde sig mellan vattendragen. Perstorpsbäcken präglas 
av åker på samtliga lokaler medan de andra vattendragens närmiljö var mer diversa samt med 
högre inblandning av skog. Även dominerande strandmiljö (0-5m från vattendraget) skiljde 
sig markant mellan vattendragen. I Trönningeån och Gyllebäcken dominerades strandmiljön 
av träd på 10 av 13 lokaler medan Perstorpsbäcken enbart hade 1 av 5 lokaler där träd var den 
dominanta strandmiljön. Perstorpsbäckens strandmiljö bestod i övrigt av gräs och halvgräs.   

 

I Trönningeån fann vi 536 individer där det dominerande släktet var Nemoura sp. med 160 
individer totalt. Shannons diversitetsindex för Trönningeån visar H=2,36 vilket ger 
diversitetsstatusen medel. I Gyllebäcken fann vi 315 individer där det dominerande släktet 
även här var Nemoura sp. med 128 individer. Shannons diversitetsindex för Gyllebäcken visar 
H=2,12 som ger diversitetsstatusen låg. I Perstorpsbäcken fann vi 257 individer där de 
dominerande släktena var Limnephilus sp. och Baetis sp. med flest individer 118 respektive 
108. Shannons diversitetsindex visar här H=0,80 vilket ger diversiteten i Perstorpsbäcken 
statusen mycket låg.  

 

Bottensubstraten skiljde sig åt i de tre olika vattendragen (figur 4). Sand dominerade i 
Trönningeån (50%), detritus i Perstorpsbäcken (60%) och för Gyllebäcken var det jämnt 
fördelat mellan sand, grus, sten och findetritus. 

 

 
Figur 4. Procent av bottensubstrat i de tre olika vattendragen. 
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I en diskriminantanalys med bottensubstrat som gruppvariabel mot alla “arter” finns en 
skillnad i artsammansättning om bottensubstratet var av sten eller findetritus (figur 5) 
(Funktion 1 genom 5: Wilks=0.000, Chi-square=132.353, p=<0.001; Funktion 2 genom 5: 
Wilks lambda=0.000, Chi-square=69.917, p=0.008). Ökande kornstorlek. 1=silt/lera, 2=sand 
3=grus 4=sten 5=findetritus 6=grovdetritus.  

 

 
Figur 5. Diskriminantanalys av bottensubstrat mot arter. 

 

Antal släkten (EPTO) korrelerar inte med närmiljön (p=0.164), flödeshastighet (p=0.931), 
vattendragets bredd (p=0.378), vattendragets djup (p=0.376), yttäckning av växter (p=0.886), 
typ av bottensubstrat (p=0.214), antal död ved (p=0.338) eller strandmiljö (p=0.896).  

 

Det är värt att notera att förutom bottenfauna fångades Salmo trutta (öring) på lokal 16 och 
Lampetra planeri (bäcknejonöga) på lokal 14. Båda lokalerna i Gyllebäcken. 

Återinventeringen 

För återinventeringen vid lokal 10 (nedströms) fick vi 11 familjer och 189 individer (bilaga 
1). ASPT-index för 2022 gav 1,07 vilket indikerar en hög ekologisk kvalitet där det 2016 var 
väldigt låg/låg kvalitet. Shannons diversitetsindex 2022 visade mycket låg status med ett 
värde på H=1,42 där det 2016 var H=1,40 som även det var mycket låg status. Shannon-
Wiener Evenness index 2016 och 2022 fick värdena 0.56 respektive 0.57.  

 

För återinventering lokal 11 (uppströms) fick vi 14 familjer och 69 individer (bilaga 1). 
ASPT-index för 2022 gav 1,28 vilket indikerar en hög ekologisk kvalitet där det 2016 var 
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medel/hög kvalitet. Shannons diversitetsindex 2022 visade medel med ett värde på H=2,40 
där det 2016 var H=2,30 som även det var medel. Shannon-Wiener Evenness index 2016 och 
2022 fick värdena 0.84 respektive 0.88.  

 

Vid en jämförelse av åren 2016 och 2022 visar återinventeringen ingen signifikant skillnad 
mellan antal familjer/släkten (Paired sample t-test. p=0.234) eller antal individer (Wilcoxon. 
p=0.837). Återinventeringen visar dock på ett skifte i artsammansättningen enligt figur 8 och 
figur 9 där det totalt tillkommit 11 nya familjer/släkten och försvunnit 10. 

 
Figur 8.  Artsammansättning på lokal 10 år 2016 och 2022.  

 

 
 

Figur 9. Artsammansättning på lokal 11 år 2016 och 2022. 
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Diskussion 

Vattendragen 

 

De tre vattendragen har en skillnad i både vilken bottenfauna som dominerar och vilken typ 
av bottensubstrat som dominerar. Två av bottensubstraten (sten och findetritus) står ut i en 
diskriminantanalys (figur 5) med en stor skillnad i artsammansättningen jämfört med 
resterande bottensubstrat. Att botten ser olika ut på olika lokaler är ett naturligt resultat av 
variation i klimat, flödeshastighet, jordmån, närmiljö och mänsklig påverkan men även av 
störningar såsom översvämningar, bränder och uttorkning (Stanford 2007). Bottenfaunan 
varierar därför med bottensubstratet som i sin tur påverkas av de tidigare nämnda faktorerna 
och inte i en jämn gradient från mynning till källa. Detta stöds av Sandin (2000) som fann att 
bottenfaunan varierade mer med lokala variationer än med regionala variationer. Även 
Lammert & Allan (1999) visade att vattendragets morfologi och bottensubstrat hade större 
betydelse än den omgivande markanvändningen hade på bottenfaunans variation. 
Bottenfaunan varierar även med strömförhållandena då en del ordningar är väldigt specifika 
angående stilla eller strömmande vatten medan andra är mer obligata (Buffagni 2021). 

 

Att Trichoptera dominerar i Trönningeån och Gyllebäcken kan bero på att ordningen 
Trichoptera är den sjunde mest artrika ordningen i insektsklassen samt att den har fler arter än 
alla EPO-ordningarna tillsammans (Morse m.fl. 2019). Mycket av framgången till varför 
ordningen har blivit så artrik är deras stora variation på val av föda mellan arter. Beroende på 
art kan de tillhöra alla ekologiska grupper bland bottenfauna (shredder, filtrerare, herbivor, 
omnivor, detrivor och predator) vilket gör att de kan leva i stort sett i alla vattendrag, även de 
med bräckt vatten (Pauls m.fl. 2008; Footitt & Alder 2009). Att Trichoptera var betydligt 
mindre talrik i Perstorpsbäcken kan inte förklaras av flödeshastigheten eftersom de trivs i 
vattendrag med både låg och hög flödeshastighet. (De Brouwer m.fl. 2017). Däremot finns det 
ett tydligt mönster när man väger in dominerande strandmiljö där 10 av 13 lokaler i 
Trönningeån och Gyllebäcen domineras av träd medan det bara är 1 av 5 i Perstorpsbäcken. 
Avsaknaden av skugga som träd runt en å skapar, kan märkbart förändra och försämra 
levnadsvillkoren genom uppvärmning från direkt solljus för många bottenlevande organismer 
däribland Trichoptera (Sweeney 1993). Detta skulle kunna vara en förklaring till varför det 
inte bara fanns minst antal individer totalt men även varför Trichoptera inte var lika talrika i 
Perstorpsbäcken som i de andra vattendragen. Värt att tillägga är att enligt Mayer och Likens 
(1987) är alloktona material från bland annat träd en viktig födokälla för många 
nattsländelarver, men framförallt algerna som växer på den sortens detritus. De såg, genom att 
studera maginnehållet från Neophylax aniqua som är en grazer, att alger var hälften av dess 
föda vilket vidare styrker vikten av träd i strandmiljön vid ett vattendrag. Man kan inte heller 
bortse från att bottensubstratets partikelstorlek spelar stor roll för vilken artsammansättning 
som finns i ån (Erman & Erman 1984) som tidigare diskuterats.  
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Plecoptera har svårt att andas i stilla vatten då de inte kan skapa en syreberikande ström 
själva, varför de sällan hittas i stilla vatten (Macay & Wiggins 1978). Plecoptera är också 
Perstorpsbäckens näst minst dominerande ordning vilket kan tyda på att det är mer 
stillastående vatten där än i Trönningeån och Gyllebäcken. Dock stämmer inte detta om man 
ser till medelhastigheten på flödet vid våra inventerade lokaler där Gyllebäcken är det vatten 
med lägst flödeshastighet. Med tanke på att Plecoptera är hemimetabola insekter (med 
ofullständig metamorfos) behöver de krypa ur vattnet som nymf och därefter hitta lämplig 
plats att invänta den sista ömsningen på. För många arter inom ordningen är dessa platser ofta 
träd som finns i strandlinjen eller fallna grenar som ligger ovan vattenytan och ger skydd från 
vattnet (Cheney m.fl. 2019). Som tidigare nämnt var Perstorpsbäcken det vattendrag med 
minst antal träd. Då Plecoptera behöver träd för att nå sitt imago-stadie, kan det vara en 
förklaring till varför det är så få släkten i just den här bäcken. Bottensubstrat kan vara en 
annan trolig förklaring till att ordningen inte är lika talrik som övriga vattendrag. Brachyptera 
risi, som fanns i alla våra inventerade vattendrag, lever som många andra Plecoptera-arter på 
de delarna av stenar som är exponerade för strömmande vatten (Madsen 1969). Ser man till 
hur bottensubstraten såg ut i de olika vattendragen, dominerade grov/findetritus i 
Perstorpsbäcken på 3 av 5 lokaler och stenar/grus var sällan förekommande. Räknar man 
individantal blir det ännu mer tydligt att Perstorpsbäcken hyser långt ifrån optimala 
levnadsförhållande för Plecoptera då endast 4 av 257 individer tillhör ordningen.  

 

Odonata är minst representerad i varje vattendrag med bara två arter totalt sett. Cordulegaster 
boltonii, som var den art av ordningen vi hittade flest individer av, är en av de Odonata som 
är förknippade med rinnande vatten (Romero-Ferraras & Corbet 1999). Trollsländor i 
rinnande vatten i tätbefolkade jordbruksområden är de som minskar mest då de utsätts för 
flera hot som bland annat övergödning och bekämpningsmedel (Dolmen & Olsvik 1992). 
Varför så få trollsländor påträffades kan bero på att Odonata i stillastående vatten blir 
vanligare desto längre norrut man kommer i Europa (Hof m.fl. 2006). Det resulterar i att 
Odonata i rinnande vatten blir sällsyntare med ökad latitud.  

 

Ephemeroptera är ungefär lika representerade i alla tre vattendragen. De hittas i de flesta 
sötvatten, både rinnande och stillastående (Satori & Brittain 2015). Alger på löv, döda grenar 
och stenar är viktig föda för Leptophlebia sp., Baetis sp. och Heptagenia sp. vilka alla 
påträffades under inventeringen. Däremot är släktet Ephemera sp. typiska detrivorer 
(Engblom 2019). Generellt trivs de i steniga och blockiga miljöer. Baetis och Heptagenia är 
påträffade släkten som mestadels föredrar stenig botten med 7.5-30 cm stora stenar medan 
Leptophlebia marginata, som vi även påträffade i samtliga vattendrag är en av de arter som 
tål bräckt vatten och trivs i mer grusigt bottensubstrat (Bauernfeind & Soldan 2012). Detta är 
något som delvis går emot vår inventering då vi kunde hitta stora mängder av exempelvis 
Baetis i bottensubstrat av sand och grovdetritus (bilaga 1). Ephemeroptera kan påträffas i 
stora antal och är då en viktig födokälla till både fisk och trollsländor (Jacobus m.fl. 2019). 
Även om diversiteten Ephemeroptera var låg i de inventerade vattendragen kunde 
individantalet på vissa lokaler vara högt vilket tyder på att det borde finnas föda till 
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trollsländor samt att fisk borde ha god tillgång på föda trots avsaknad av G. pulex då 
Ephemeroptera finns i höga individantal i en av lokalerna (lokal 12) uppströms gamla 
dammen. 

 
Att vi påträffade både S. trutta och L. planeri i Gyllebäcken men inte Trönningeån kan bero 
på att Gyllebäcken ansluter till Trönningeån nedströms det gamla vandringshindret och har 
därmed alltid varit fririnnande. Dock är inte bäcknejonöga anadrom utan lever hela sitt liv i 
vattendrag (Artdatabanken U.Å.d) medan öring kan vara anadrom och alltså kan behöva fria 
vandringsvägar för sin fortplantning (Artdatabanken U.Å.e).  

Återinventeringen 

 

Anlagda dammar ger oss människor en mängd olika möjligheter som vattenkraft, lagring av 
vatten, bevattning för jordbruk samt värden för friluftsliv och rekreation, men dessa värden 
har även en stor kostnad för naturen (Hansen & Hayes 2011). Dammars ekologiska påverkan i 
ett å-ekosystem är stor då de kraftigt förändrar åns struktur, flöde, sediment-och 
näringstransport samt oundvikligen blir vandringshinder för organismer som vandrar i ån 
(Thomson m.fl. 2005). 

 

Rivning av dammar kan initialt föra med sig en rad olika problem, inte minst för bottenfaunan 
nedströms dammen då en stort mängd sediment som ackumulerats i dammen kommer att 
svepas med nedströms och där ändra livsmiljöerna betydligt för bottenlevande organismer 
(Thomson m.fl. 2005). Detta var dock inget vi märkte då vi hade fler bottenlevande 
organismer vid vår inventering än vid inventeringen 2016. Förmodligen på grund av att sex år 
har gått och miljön har hunnit återhämta sig.Vid utrivning av dammar återskapas den 
konnektivitet som ursprungligen fanns i vattendraget. Organismer som har svårt att sprida sig 
förbi hinder som dammar utgör kan nu återkolonisera områden som tidigare var otillgängliga. 
Därav är det viktigt att spridning möjliggörs för arter i dessa ekosystem som i sin tur 
förstärker återhämtningsprocessen efter utrivningen (Søndergaard & Jeppsen 2007). 

 
Förhoppningen var att rivningen av dammen skulle visa att Gammarus pulex hade spridit sig 
uppströms då den är viktig mat för Salmo trutta (Macneil m.fl. 1997). Inventeringen visar att 
G. pulex inte har spridit sig uppströms från lokal 10 till 11 trots att dammen försvann 2016. 
Hur Trönningeån ser ut däremellan kan vara orsaken då G. pulex primära födoval är 
grovdetritus, de föredrar grus som bottensubstrat och kräver ett syrerikt vatten även om de 
tolererar andra föroreningar (Maltby m.fl. 2002; Gee 1982; Costa 1967). G. pulex sprider sig 
uppströms med upp till 7 meter per dag (Elliot 2003) vilket visar att distansen inte är för lång 
sen dammen revs (1900 meter/6 år). Orr m.fl. (2008) visar dock på en initial minskning av 
både bottenfaunadensitet och diversitet efter en dammrivning på grund av plötsligt förändrade 
bottenstrukturer. Om detta har varit fallet även här så har G. pulex troligtvis behövt 
återhämtning för att återkolonisera lokal 10. 
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Återinventeringens syfte var även att upptäcka eventuella förändringar i vattenkvalitén. 
Nedströms den gamla dammen gick vattenkvalitén från låg/väldigt låg till hög (ASPT=1.07) 
medan det från lokalen uppströms den gamla dammen gick från medel till hög (ASPT=1.28) 
på 6 år. Bottensubstratet här även ändrats från dy till grus och sand nedströms gamla dammen, 
vilket troligen är en bidragande faktor till artutbytet i återinventeringen. Man kan tänka sig att 
diversiteten även blir högre om man tar bort en damm men enligt Shannons diversitetsindex 
så ligger den på samma, eller till och med något lägre nivå (mycket låg) som innan. Detta 
visas även av Renöfält m.fl. (2013) som till och med visar på en minskning av 
bottenfaunadiversiteten på grund av ökad sedimenttransport.    

 

Ett skifte i artsammansättning syns vid återinventeringen sen dammen försvann (tabell 1). 
Skivsnäckorna (Planorbis sp.) har försvunnit vilka tycker om slammrika stillastående vatten 
(Artdatabanken U.Å.a), samma gäller även iglar (Erpobdella sp.) samt flera av 
dammsnäckorna (Lymnaeidae) (Artdatabanken U.Å.b; Artdatabanken U.Å.c). Även svidknott 
(Ceratopogonidae) påträffades vid inventeringen 2016 men inte 2022 vilka föredrar sumpiga 
marker (Nolbrant 2014). Nya släkten för lokalerna 10 och 11 inkluderar Cyrnus sp., 
Brachyptera sp., Nemoura sp. vilka alla är släkten från sländor som ingår i familjer vilka ger 
högre poäng vid ett ASPT-index än de släkten som försvunnit och visar därmed på högre 
vattenkvalitet. Detta styrks av Carlson m.fl. (2018) och Kil & Bae (2012) där man funnit att 
dammborttagningar ger en diversitetsökning av föroreningskänslig bottenfauna och EPT. Det 
ligger även i linje med studien av Bednarek (2001) som visar att arter som föredrar lugna 
vatten som dammar skapar försvinner vid borttagandet av dammen. Detta tydliga skifte av 
taxa som föredrar stillastående vatten till mer strömlevande arter kan tänkas bero på 
förändringen i bottensubstratet vid lokalerna. Enligt Boyero (2003) gynnas bottenlevande 
insekter av hårdare substrat då det lättare bildas hål och räfflor i botten där de kan söka skydd 
undan predatorer. Detta skulle kunna vara varför vi sett en så markant skillnad i taxa före och 
efter rivningen av dammen då bottensubstratet på lokalen nedströms dammen ändrat sig från 
dy till grus vilket är mer gynnsamt för bottenlevande insekter.  

 

En översikt av fördelningen av funktionella ekologiska grupper innan och efter 
dammutrivningen visar att predatorer har minskat medan växtätare ökat. Hansen & Hayes 
(2012) ser i sin studie att scrapers (växtätare) först minskar efter en dammutrivning men sedan 
ökar desto fler år det går efter dammen tagits bort. Scrapers äter främst alger och när dyn har 
bytts ut mot grus samt att vattenkvalitén har blivit bättre, ger det möjlighet för alger att 
etablera sig och därmed en ökning av scrapers. Detta då många arter av alger kräver både 
hårda substrat och bra kvalitet på vattnet (Lowe & Laliberte 2007). Att även sönderdelare ökat 
beror troligtvis på att dyn bestod av växtdelar under 1mm (findetritus) medan sönderdelare 
främst äter av växtmaterial större än 1mm (grovdetritus) (Cummins m.fl. 1989). 
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Förslag på naturvårdsåtgärder 

 

Trönningeån uppströms lokal 10 i Stjärnapsdalen är på många platser uträtad med riklig 
vegetation, främst al i strandzonerna. En förhoppning från Hushållningssällskapet vid 
bortrivning av dammen var att ån skulle meandra själv men det har ännu inte hänt (John 
Strand muntligen 22/4). Strandvegetationen stabiliserar strandzonen (Singh m.fl. 2021) och 
kan på det sättet hindra meandring av den raka sträckan då erosion hindras. 
Strandvegetationen kan även destabilisera strandzonerna när vegetationen blivit tillräckligt 
gammal att döda träd eller delar av träden faller i vattnet och ändrar vattnets rörelser vilket 
kan få ån att börja meandra (Perucca m.fl. 2007). Vi fann inte den för S. trutta viktiga G. 
pulex vid lokal 11 trots att det gått sex år sen utrivningen av dammen. Nakano & Nakamura 
(2008) visar i sin studie att en återmeandring av ett kanaliserat vattendrag ökar 
habitatdiversiteten som i sin tur får till följd att även bottenfaunadiversiteten ökar. I Gelså, 
Danmark, ökade antalet lekplatser för fisk kraftigt och individantalet hos G. pulex ökade med 
fyra gånger på två år efter man gjort en återmeandring av en 1.3km lång kanaliserad å till en 
1.9km lång meandrande å. Tubificidae (numera Naididae) som trivs i mjukare bottensubstrat 
minskade dock till följd av att hårdare bottensubstrat ökade (Friberg m.fl. 1994). Även 
Champkin m.fl. (2017) såg en ökning av habitatdiversiteten men också en signifikant ökning 
av medelvikten hos Salmo trutta efter man återmeandrat River Glaven, England. Fiskarna har 
alltså blivit större sen restaureringen vilket troligtvis beror på att fler och större djuphålor 
skapats.  

 

Även om dammutrivningen har ökat vattenkvalitén samt att rätade sträckor till slut kan börja 
självmeandra anser vi att man kan hjälpa Trönningeån på traven. I ett första steg föreslår vi att 
man svagt återmeandrar den rätade sträckan uppströms lokal 10 i Stjärnarpsdalen. Detta tror 
vi kommer öka diversiteten av habitat på sträckan och således diversiteten av arter både i 
vattnet och i strandzonerna samt påskynda en naturlig meandringsprocess. Då sträckan går 
genom en betesmark och är ett populärt utflyktsmål skulle även en meandring vara positivt för 
landskapsbilden då den blir mer “naturlig”.  

Slutsats 
Genom denna studie har vi fått en bild av hur artsammansättningen av ordningarna 
Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera och Odonata ser ut i Trönningeån med två biflöden 
som är fritt rinnande vattendrag genom typisk jordbruksmark i sydvästra Sverige. Den stora 
effekten av en liten dammutrivning, nämligen att vattenkvaliteten höjts avsevärt, uppdagades 
efter återinventeringen. Vi ser vikten av ett fritt rinnande vattendrag genom denna studie. Rent 
vatten är en mänsklig rättighet (Sida 2021) och kvalitetshöjningen på vattnet efter 
dammutrivningen är ett tydligt bevis på en positiv åtgärd för att säkra högre vattenkvalitet. 
Betydelsen av att låta vattendrag meandra samt ha ett utvecklat busk och trädskikt i kantzonen 
blir tydlig då det generellt leder till ökad mångfald. Varje vattendrag är i sig unikt i hur 
bottenfaunans sammansättning och variation ser ut. Habitat som bottenfauna trivs i skapas 
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inte bara av en miljövariabel utan en kombination av flera, till exempel rätt flödeshastighet, 
bottensubstrat och vegetation (Ulfstrand 1967). Med den data vi har fått fram ser vi en del 
mönster som skulle vara intressanta att forska vidare på, men även parametrar vi exkluderade. 
Exempelvis om näringshalter och pH påverkar artsammansättningarna i vattendragen på olika 
sätt. Samt hydromorfologins betydelse genom att jämföra exempelvis meandrande/rätade 
sträckor i samma vattendrag. Vi ser även att en mer ingående inventering av samtlig 
bottenfauna behövs för varje enskilt vattendrag då ett vattendrag inte är likt ett annat. 

 

Denna studie har lett till ny kunskap om hur bottenfaunan i Trönningeån och dess biflöden ser 
ut. Detta kan dels bidra till fler naturvårdsåtgärder i området samt jämföras med närliggande 
avrinningsområden i nya framtida LIFE-projekt inom Hushållningssällskapet och på så sätt, 
steg för steg skapa en bättre miljö.  
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Bilagor 
Bilaga 1. Artlistor och lokalbeskrivningar. 

 

 
 

 

Lo
ka

l

Ko
or

din
ate

r (
W

GS
 84

)

Va
tte

nd
ra

g

Ve
ten

sk
ap

lig
t n

am
n

Slä
kte

Fa
mi

lj

Or
dn

ing

Ind
ivi

de
r

Va
tte

nd
ra

ge
ts 

br
ed

d m

Va
tte

nd
ra

ge
ts 

dju
p m

Flö
de

 m
/s

Str
öm

för
hå

lla
nd

e 

Do
mi

ne
ra

nd
e b

ott
en

Ytt
äc

kn
ing

 vä
xte

r %

An
tal

 dö
d v

ed

Do
mi

ne
ra

nd
e s

tra
nd

mi
ljö

Do
mi

ne
ra

nd
e n

är
mi

ljö

Lokal 1 56.625309N, 12.922160E Trönningeån
Limnephilidae Trichoptera 1 2,8 1,15 0,096 Lugnflytande Grus 20 0 Gräs och halvgräs Åker

Lokal 2 56.622064N, 12.939693E Trönningeån
Ephemera danica Ephemera Ephemeridae Ephemeroptera 4 3,5 0,3 0,216 Svagt strömmande Sand 0 7 Träd Lövskog/Artificiell mark
Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 3

Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 17
Brachyptera risi Brachyptera Taeniopterygidae Plecoptera 1
Lepidostoma hirtum Lepidostoma Lepidostomatidae Trichoptera 1

Lokal 3 56.620967N, 12.959342E Perstorpsbäcken
Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 46 1,4 0,14 0,313 Svagt strömmande Grovdetritus 75 0 Gräs och halvgräs Åker
Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 2
Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 4

Brachyptera risi Brachyptera Taeniopterygidae Plecoptera 2
Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 1
Sericostoma personatum Sericostoma Sericostomatidae Trichoptera 1
Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 1

Lokal 4 56.620460N, 12.965933E Perstorpsbäcken
Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 8 1,2 0,21 0,16 Lugnflytande Sand 10 0 Gräs och halvgräs Åker
Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 32
Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 1

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 1
Ephemera danica Ephemera Ephemeridae Ephemeroptera 1
Sericostoma personatum Sericostoma Sericostomatidae Trichoptera 2
Cordulegaster boltonii Cordulegaster Cordulegastridae Odonata 1

Lokal 5 56.619856N, 12.974676E Perstorpsbäcken
Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 6 1,2 0,12 0,241 Lugnflytande Silt/ler 0 4 Träd Åker/Lövskog
Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 66
Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 13

Lokal 6 56.619284N, 12.991009E Perstorpsbäcken
Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 27 1,4 0,24 0,104 Lugnflytande Grovdetritus 75 0 Gräs och halvgräs Åker

Sericostoma personatum Sericostoma Sericostomatidae Trichoptera 1
Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 9

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 1
Lokal 7 56.618783N, 12.999986E Perstorpsbäcken

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 21 0,7 0,13 0,273 Svagt strömmande Findetritus 20 0 Gräs och halvgräs Åker/Betesmark
Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 13

Stenophylax permistus Stenophylax Limnephilidae Trichoptera 1
Sericostoma personatum Sericostoma Sericostomatidae Trichoptera 7

Paraleptophlebia sp.Leptophlebiidae Ephemeroptera 1
Lokal 8 56.622915N, 12.958808E Trönningeån

Ephemera danica Ephemera Ephemeridae Ephemeroptera 7 3,5 0,45 0,141 Svagt strömmande Sand 0 0 Träd Åker/Betesmark
Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 2

Heptagenia sulphurea Heptagenia Heptageniidae Ephemeroptera 1
Heptagenia fuscogrisea Heptagenia Heptageniidae Ephemeroptera 2
Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 1

Lokal 9 56.626549N, 12.974790E Trönningeån
Rhyacophilidae Trichoptera 1 1,45 0,48 0,227 Svagt strömmande Sand 0 1 Träd Åker

Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 9
Ephemera danica Ephemera Ephemeridae Ephemeroptera 3

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 9
Limnephilidae Trichoptera 13

Goera pilosa Goera Goeridae Trichoptera 3
Agapetus Glossosomatidae Trichoptera 22

Brachyptera risi Brachyptera Taeniopterygidae Plecoptera 1
Heptagenia sulphurea Heptagenia Heptageniidae Ephemeroptera 1

Wormaldia Philopotamidae Trichoptera 3
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Lokal 10 56.631224N, 12.999429E Trönningeån

ASPT = 1,07 = Hög Ephemera danica Ephemera Ephemeridae Ephemeroptera 9 1,75 0,16 0,259 Lugnflytande Grus 0 3 Träd Lövskog

Totalt antal individer 189 Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 1

Shannon H= 1,42 Amphinemura standfussi Amphinemura Nemouridae Plecoptera 4

Evenness = 0,57 Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 11

Limnephilidae Trichoptera 10

Gammarus pulex Gammarus Gammaridae Amphipoda 116

Simulidae Diptera 25

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 5

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 1

Chironomidae Diptera 3

Tipula sp. Tipulidae Diptera 3

Elodes minuta Elodes Scirtidae Coleoptera 1

Cyruns sp. Polycentropodidae Trichoptera 1

Lokal 11 56.640680N, 13.022641E Trönningeån

ASPT = 1,28 = Hög Sericostoma personatum Sericostoma Sericostomatidae Trichoptera 4 1,8 0,26 0,133 Strömmande Sand 10 0 Träd Åker/Barrskog

Totalt antal individer 69 Potamophylax sp. Limnephilidae Trichoptera 3

Shannon H= 2,40 Brachyptera risi Brachyptera Taeniopterygidae Plecoptera 4

Evenness = 0,88 Limnius volckmari Limnius Elmidae Coleoptera 9

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 15

Dicranota sp. Pediciidae Diptera 7

Simulidae Diptera 9

Agapetus Glossosomatidae Trichoptera 5

Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 3

Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 4

Tipula sp. Tipulidae Diptera 1

Pisidium sp. Sphaeriidae Veneroida 1

Leuctra sp. Leuctridae Plecoptera 1

Ernodes articularis Ernodes Beraeidae Trichoptera 1

Amphinemura standfussi Amphinemura Nemouridae Plecoptera 2

Lokal 12 56.647609N, 13.033597E Trönningeån

Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 21 2,3 0,28 0,127 Lugnflytande Findetritus 40 0 Gräs och halvgräs Betesmark

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 70

Paraleptophlebia sp. Leptophlebiidae Ephemeroptera 34

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 30

Anabolia sp. Limnephilidae Trichoptera 1

Limnephilidae Trichoptera 5

Platycnemis pennipes Platycnemis Platycnemididae Odonata 2

Amphinemura standfussi Amphinemura Nemouridae Plecoptera 12

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 10

Leuctra sp. Leuctridae Plecoptera 6

Cyrnus sp. Polycentropodidae Trichoptera 12

Molannidae Trichoptera 3

Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 1

Glyphotaelius pellucidus Glyphotaelius Limnephilidae Trichoptera 1

Ephemera danica Ephemera Ephemeridae Ephemeroptera 1

Lokal 13 56.656092N, 13.048417E Trönningeån

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 125 0,7 0,24 0,046 Lugnflytande Grovdetritus 10 0 Träd Åker/Betesmark

Anabolia sp. Limnephilidae Trichoptera 1

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 4

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 8

Limnephilus sp. Limnephilidae Trichoptera 6
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Bilaga 2. Caroline Karlssons inventering. 

 

Halmstad 2016-07-22  

Caroline Karlsson  

Naturvårdsbiolog  

  

Undersökning av bottenfauna i Trönningeån 

 

Undersökning av lokaler nedströms och uppströms damm med vandringshinder för 
fisk. 
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Lokal 14 56.635795N, 12.996579E Gyllebäcken

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 8 1,1 0,45 0,14 Svagt strömmande Sand 10 0 Gräs och halvgräs Åker

Amphinemura standfussi Amphinemura Nemouridae Plecoptera 1

Goera pilosa Goera Goeridae Trichoptera 4

Silo pallipes Silo Goeridae Trichoptera 6

Sericostoma personatum Sericostoma Sericostomatidae Trichoptera 1

Cordulegaster boltonii Cordulegaster Cordulegastridae Odonata 1

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 3

Brachyptera risi Brachyptera Taeniopterygidae Plecoptera 2

Ernodes articularis Ernodes Beraeidae Trichoptera 1

Paraleptophlebia sp. Leptophlebiidae Ephemeroptera 2

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 1

Cyrnus sp. Polycentropodidae Trichoptera 2

Isoperla sp. Perlodidae Plecoptera 1

Anabolia sp. Limnephilidae Trichoptera 3

Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 10

Lokal 15 56.643454N, 13.000785E Gyllebäcken

Brachyptera risi Brachyptera Taeniopterygidae Plecoptera 23 1,35 0,15 0,207 Strömmande Sten 0 0 Träd Barrskog

Isoperla sp. Perlodidae Plecoptera 1

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 3

Ernodes articularis Ernodes Beraeidae Trichoptera 1

Hydropsyche angustipennis Hydropsyche Hydropsychidae Trichoptera 3

Leuctra sp. Leuctridae Plecoptera 1

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 1

Silo pallipes Silo Goeridae Trichoptera 1

Limnephilus rhombicus Limnephilus Limnephilidae Trichoptera 1

Cyrnus sp. Polycentropodidae Trichoptera 1

Anabolia sp. Limnephilidae Trichoptera 4

Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 7

Limnephilidae Trichoptera 1

Lokal 16 56.648998N, 13.010520EGyllebäcken

Cordulegaster boltonii Cordulegaster Cordulegastridae Odonata 3 1,4 0,4 0,146 Lugnflytande Grovdetritus 40 0 Träd Åker

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 28

Leuctra sp Leuctridae Plecoptera 9

Paraleptophlebia sp. Leptophlebiidae Ephemeroptera 7

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 1

Limnephilidae Trichoptera 9

Anabolia sp. Limnephilidae Trichoptera 1

Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 6

Potamophylax sp. Limnephilidae Trichoptera 2

Lokal 17 56.652143N, 13.018107EGyllebäcken

Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 10 0,9 0,25 0,065 Lugnflytande Grovdetritus 0 0 Träd Barrskog

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 13

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 40

Baetis sp. Baetidae Ephemeroptera 1

Leuctra sp. Leuctridae Plecoptera 20

Cyrnus sp. Polycentropodidae Trichoptera 2

Lokal 18 56.655262N, 13.026480E Gyllebäcken

Halesus sp. Limnephilidae Trichoptera 1 1,5 0,14 0,123 Svagt strömmande Grus 20 0 Träd Åker/betesmark

Paraleptophlebia sp. Leptophlebiidae Ephemeroptera 8

Leptophlebia marginata Leptophlebia Leptophlebiidae Ephemeroptera 5

Nemoura sp. Nemouridae Plecoptera 56

Cyrnus sp. Polycentropodidae Trichoptera 1

Psychomyiidae Trichoptera 1
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Genom EU-projektet LIFE-Goodstream önskade Hushållningssällskapet i Halmstad en 
undersökning av bottenfaunan på två lokaler i Fyllingeån, placerade uppströms och nedströms 
en damm med vandringshinder för fisk. Det är planerat att avlägsna vandringshindret i 
dammen, så inventeringen ligger till grund för att se om bottenfaunans komposition ändras 
efter att vandringshindret tas bort. Provtagningen av bottenfaunan utfördes med 
sparkmetoden. Sparkmetoden är en svensk och europeisk standardmetod. Den går ut på att 
man sparkar och rör runt lite lätt med foten i bottensubstratet och håller en håv framför 
fötterna. Provtagningsområdet sträcker sig utmed en tio meter lång del av vattendraget. Fem 
enskilda prov uppsamlas under vardera en minuts insamlande. Makroevertebraterna driver 
med strömmen in i håven och samlas sedan in för vidare artbestämning. Utformningen av 
undersökningarna följde Naturvårdsverkets direktiv i dokumentet: Bottenfauna i sjöars litoral 
och vattendrag – tidsserier, version 1:1: 2010-03-01. Detta för att säkerställa att resultaten 
skall kunna användas i en eventuell EU-rapportering enligt standarden ISO/TC147/SC5.  De 
insamlade proverna av bottenfaunan artbestämdes så långt som möjligt och dokumenterades.  

 

Provtagningen utfördes i slutet av mars och april. Enligt gällande riktlinjer är hösten den mest 
önskvärda perioden för bottenfaunainventeringar, men på grund av att vandringshindret kan 
komma att tas bort innan kommande höst, så utfördes inventeringen på våren. Varje lokal 
undersöktes vid två tillfällen, 30/3 2016 och 11/4 2016.  

 

Artbestämningen har utförts enligt föreskrifterna i (NFS 2008:1), bilaga 1, tabell 4.6, efter den 
standardiserade taxonomiska listan och passande index såsom ASPT (Average score per 
taxon) och Shannon’s diversitetsindex (Jackson, 2010, Sandin et al., 2004, Dahl et al., 2004).  

ASPT index används i första hand för att visa den generella vattenkvaliteten vid den 
undersökta lokalen.  Shannon’s diversitetsindex ger ett värde på biodiversiteten. Metoden går 
ut på att jämföra antalet insamlade arter mot antalet insamlade individer av varje art. Vid ett 
högt antal insamlade arter tillsammans med lågt individantal, visar det på en god 
vattenkvalitet och en hög biodiversitet. SDI värdet blir då högre. Om det däremot är en lokal 
med färre arter tillsammans med stort individantal visar det på en sämre vattenkvalitet och 
biodiversitet. SDI har då ett lägre värde och man kan räkna med att lokalen är påverkad av 
mänsklig aktivitet.  

  

Lokal 1  

 

Lokal 1 är placerad uppströms dammen och vattenhindret, nedanför gården Bäckadal i 
Stjärnarp. Ån är kantad av buskage och träd, och bottnen utgörs av sand och små och större 
stenar. Den meandrar lätt och vattnet är hastigt rinnande. Det finns en del organiskt material i 
bäcken såsom grenar och nedfallna träd.  
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Insamlingen av bottenfaunan visar enligt ASPT index på ”medium/high condition” på 
vattenkvaliteten. Shannon’s Diversity Index visade ett värde på 2,3449 respektive 2,2327, 
vilket ger en klassning ”medium condition” av vattnet.  

  

  

  

  

Lokal 2  (56 37 52N, 12 59 57E)  

 

Lokal 2 är placerad 100 meter nedströms vägtrumman som för utloppet från dammen.  
Bottensubstratet utgörs här av dy i olika tjocklekar på sandbotten. Det övervägande substratet 
är dy, och står man stilla på samma plats sjunker man djupare och djupare ner i dyn. Här finns 
även gott om organiskt material i bäcken såsom löv, grenar och nedfallna träd.  
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Enligt ASPT index är vattenkvaliteten här klassad som ”low/very low condition”. Enligt 
Shannon’s Diversity Index som visade värdena 1,4618 respektive 1,4702, så är 
vattenkvaliteten klassad till ”very low condition”.  

  

Analys av insamlade arter  

 

En intressant notering är att jag hittade en hel del individer av Gammarus Pulex i lokal två, 
men inte ett enda exemplar i lokal 1. Efter lite djupare undersökningar hittade jag information 
om att G. pulex är vanlig i kraftigt jordbrukspåverkade vattendrag, fast den är samtidigt en 
organism som hör till våra mest försurningskänsliga, och tar skada vid pHvärden under 6,2.  

  

G. pulex har en drift att röra sig uppströms längs åar. Finns det ett vandringshinder så 
omöjliggörs G. pulex vandring uppströms. Man kan tänka sig att en förekomst av G. pulex 
uppströms dammen skulle vara positiv, om man har som mål att göra lokalen attraktiv för 
fisk. En rik förekomst av G. pulex skulle kunna underlätta en etablering av fisk i lokalen.  

Individer av familjen Baetidae (Dagsländor) hittades både i lokal ett och lokal två. I 
skogsvattendrag är dessa Sveriges vanligaste Dagsländor. Dessa har olika krav på sin miljö 
och deras föroreningskänslighet varierar beroende på art. Två arter som hittades var Baetis 
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rhodani och Nigrobaetes niger. B. rhodani kan man hitta både i jordbruksvattendrag och i 
fina skogsvattendrag. För öring så räknas Baetis rhodani och Nigrobaetes niger som den 
viktigaste födan.  

 

Ephemera danica, eller Ljus gånggrävarslända påträffades vid båda lokalerna. Den 
uppskattar hastigt strömmande vattendrag, med en botten som består av sand och 
finpartikulärt organiskt material som stabiliseras av växtrötter. Den är mycket 
försurningskänslig och intermediärt föroreningskänslig. Ephemera danica räknas som en 
delikatess för öring.  

 

Individer av Taeniopterygidae påträffades vid lokal 1, uppströms dammen. Den trivs i hastigt 
rinnande vattendrag med steniga bottnar. De rör sig helst genom att ta sig fram på bottnen, då 
bäcksländor vanligtvis inte är bra simmare. Plecoptera (Bäcksländor) ses allmänt som 
eftertraktad mat av t.ex. öring. Förekomsten av bäcksländor vid lokalen kan underlätta och ha 
en positiv effekt på en eventuell framtida fisketablering.  

 

Ur ordningen Trichoptera (Nattsländor), fann jag individer av Hydropsychidae (Vattenandar) 
vid båda lokalerna. De utgör en viktig föda för både fågel och fisk.  Polycentropodidae  
(Fångstnätnattsländor) påträffades endast vid lokal 1. Olika arter har olika 
försurningskänslighet, men räknas ändå som ganska försurningståliga. En sak de har 
gemensamt är dock att de inte trivs i grumliga vatten, då de grumliga partiklarna hamnar i 
deras fångstnät och gör dem obrukbara.  

 

Sericostoma personatum (Krumrörsnattslända) hittades vid båda lokalerna. Den räknas som 
föroreningskänslig men ganska försurningstålig.  

 

Vid lokal 1 hittades även ett nejonöga (Petromyzontiformes). Nejonögon räknas ej till 
makroevertebrater, därav är den ej medräknad i de olika indexen.  

  

Sammanfattning  

Undersökningarna visar att lokal ett har ett vatten som blir klassat med ”medium/high 
condition”.  Vattnet vid lokal två blir klassat med ”low/very low condition”. Undersökningen 
visar på skillnader i vattenkvaliteten vid de två olika lokalerna. En ytterligare undersökning av 
bottenfaunan rekommenderas vid de två provtagningslokalerna efter borttagning av 
vandringshinder, för att undersöka en eventuell förändring av artförekomst och 
sammansättning. Något som kommer att bli intressant att se, är om G.Pulex kommer att kunna 
sprida sig upp till lokal 1 när vandringshindret väl tagits bort.  

 


