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1. Sammanfattning/Abstract 
In 2005 about 70 million m3 timber felled down during a storm in southern Sweden 
and lots of timber were stored in Lake Kisasjön. The aim with this study is to 
investigate if the bottom fauna has been effected by the storage due to low oxygen 
content and changes in substrate. The study also included the nearby Lake 
Knoppetorpssjön which receives its water from Lake Kisasjön. Five ekman samples 
were taken below the thermocline at ten depths in each lake. At each location the 
oxygen content and saturation were measured and the bottom substrate was 
described. It was almost anoxic close to the bottom at depth below 6 m. In total 
2136 individuals were sampled in 10 taxa. Almost the same taxa occured in both 
lakes, but the number of individuals differed.Chaoborus flavicans dominated in 
Lake Knoppetorpssjön especially in deep water, while the other groups were more 
abundant at less deep water. In Lake Kisasjön Oligochaeta dominated and 
decreased with depth. Chironomini and C. flavicans were slightly more abundant at 
greater depth. In an earlier study in Lake Kisasjön a similar species composition 
was found. Most organisms in both lakes are adapted to low oxygen content. 
Oligochaeta, Chironomidae, and C. flavicans can store oxygen for later use. In 
daytime C. flavicans avoids fish predation by hiding close to the anoxic sediment, 
which likely explains its high number in Lake Knoppetorpssjön. Less abundance in 
Lake Kisasjön could depend on pollution, perhaps oil spill, while Oligochaeta is 
more tolerant. A small number of Oligochaeta in Lake Knoppetorpssjön can 
depend on less organic material (bark) there.   
 
Stormen 2005 drabbade södra Sverige och skövlade nästan 70 miljoner m3 timmer 
på en natt, varför mycket timmer lagrades i Kisasjön. Syftet med detta arbete är att 
undersöka om bottenfaunan i Kisasjön påverkats av timmerlagringen genom låga 
syrehalter och ändrat bottensubstrat. Även den närbelägna Knoppetorpssjön dit 
Kisasjöns vatten rinner undersöktes. På vardera tio djup under språngskiktet i varje 
sjö togs fem ekmanhugg. Syreförhållandena mättes vid varje lokal och sedimentet 
beskrevs. Syrehalten var nära noll vid botten på lokaler djupare än 6 m redan tidigt 
under sommaren. Totalt fångades 2136 individer fördelade på 10 taxa. Sjöarna 
innehöll i stort sett samma taxa men antalet individer skiljde. Chaoborus flavicans 
dominerade i Knoppetorpssjön och ökade med djupet, medan de andra grupperna 
var vanligare på mindre djupt vatten. Oligochaeta dominerade i Kisasjön och 
minskade med djupet. Chironomini och C. flavicans vara dock något vanligare på 
djupa bottnar. En tidigare undersökning i Kisasjön visade på liknande 
artsammansättning. Alla taxa är anpassade till ett liv i syrebrist. Oligochaeta, 
Chironomidae och C. flavicans kan lagra syre för senare bruk. C. flavicans söker 
dagtid skydd undan fiskpredation nära den syrefria sedimenten, vilket troligen 
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förklarar dess höga antal i Knoppetorpssjön. Lägre antal i Kisasjön kan bero på 
förorenat vatten, kanske oljeutsläpp, medan Oligochaeta kan ha högre toleransnivå. 
Att det var färre Oligochaeta i Knoppetorpssjön kan bero på mindre mängd 
organiskt material (bark) där.  
 

Nyckelord: Bottenfauna, Chaoborus flavicans, Kisasjön, Oligochaeta, Organiskt 
material, Sediment, Sjölagring av timmer, Syrebrist   
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2. Inledning 

2.1 Sjölagring av timmer 
Sett ur skogsföretagens synvinkel finns det flera fördelar med att sjölagra timmer. 
Det bevarar timrets fuktighet så att risken för sprickor på grund av uttorkning 
minskar. En fuktig stock är också skyddad mot svamp- och insektsangrepp. Timret 
kan lagras betydligt längre jämfört med torrlagring (Skogforsk 2005 & Skogsstyrelsen 
2007). Detta var viktigt efter stormen Gudrun då så stora mängder timmer inte 
kunde förädlas snabbt. Lång lagringstid kan dock ge bakterieangrepp och 
tanninskador, vilket gör att virket drar åt sig vatten när det används och kan därmed 
drabbas av rötsvampar (Lantmännens Riksförbund 2007). Det finns dock en hel del 
potentiella miljöeffekter av att sjölagra timmer. Det mest påtagliga är ökad 
syrekonsumtion när stora mängder organiskt material från barkavfall och liknande 
ansamlas på botten. När detta bryts ner åtgår mycket syre, vilket resulterar i 
syrebrist i bottenvattnet. Vartefter syret förbrukas går nedbrytningen långsammare 
och slutligen sjunker det organiska materialet till botten utan att brytas ner. Detta 
material förändrar boendestruktur och födotillgång för bottenlevande organismer 
(Grahn 2005). Utlösta närsalter från timret leder till övergödning och mer växtlighet 
ökar syreförbrukningen vid nedbrytningen. Ändrad syrehalt och bottenstruktur kan 
förändra bottenfaunans artsammansättning (Brönmark & Hansson 1998). Listan med 
miljöeffekter kan göras betydligt längre: vattnets färg (färgande substanser från 
timret) och pH ändras, bakteriehalt till följd av utlöst organisk substans ökar, 
smaken påverkas, fisk och andra vattenorganismer förgiftas, fria vattenytan 
minskar vilket ger lägre syreupptag, minskad solinstrålning och lägre siktdjup på 
grund av mycket organiskt material i vattenmassan (Skogsstyrelsen 2007). Dessutom 
innehåller timret bl a hartssyror, terpener och steroler, vilka i höga koncentrationer 
är giftiga för vattenlevande organismer (Grahn 2005). Vidare kan stranden vid 
iläggnings- och upptagningsplatsen skadas, förorenat bottensediment virvlas upp då 
buntarna med timmer släpps ner i vattnet och dessutom kan lagringen inverka 
negativt på ytvattentäkter och andra eventuellt känsliga områden nedströms 
(Skogsstyrelsen 2007). 

2.2 Kisasjön 
Kisasjön är belägen i samhället Kisa ca 55 km söder om Linköping. Vid stranden i 
norr ligger ett av skogskoncernen Södras sågverk med en produktion på ca 200 000 
m3 per år (Södra 2007). Efter den stora stormen Gudrun, som drabbade södra Sverige 
i januari 2005 och som skövlade ca 70 miljoner m3 timmer på en natt (Skogforsk 
2005), blev det aktuellt att lagra timmer i Kisasjön då lagringsutrymmen på land 
snabbt tog slut. Förslaget väckte blandade känslor i kommun och länsstyrelse och 
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inte minst bland lokalbefolkningen. Förslaget var en jättechans för sågverket som 
haft ekonomiska problem åren innan stormen. Nu kunde produktionen öka och 
företaget komma på fötter igen. Förslaget väckte dock en hel del motstånd. I 
Kisasjön lagrades timmer 1968-1988 och sjön har mottagit utsläpp från pappersbruk 
och reningsverk. Kvicksilver kontaminerades under 1940-60-talen via utsläpp från 
pappersbruk och finns nu lagrat i sedimenten på botten (Grahn 2005, Elander & Eriksson 
2007). Tungmetallen kan frigöras och komma ut i vattnet om bottensediment virvlas 
upp när de stora timmerbuntarna läggs i sjön. Vidare rinner Kisasjöns vatten till 
Åsunden, vilken är dricksvattentäkt till Rimforsa samhälle. Stora problem uppstår 
om Åsundens vatten förorenas.  
 
Tidigare timmerlagring påverkade sjöns tillstånd negativt. Det allvarligaste 
problemet var att organiskt material ökade kraftigt vilket ledde till övergödning och 
syrebrist. Fenoler, hartsyror, bekämpningsmedel mm frigjordes. På 1970-talet var 
bottnarna utanför sågverket täckta av ett sammanhängande barkskikt, vilket 
medförde en begränsad syretillgång och total avsaknad av bottenlevande 
organismer. Vid den tidpunkten lagrades 30–100 000 m3 timmer i Kisasjön (Grahn 
2005), vilket är mindre än en tredjedel av det timmer som Södra önskade lagra denna 
gång.  
 
Sjön återhämtade sig då efter det att timret tagits upp och vattnet från pappersbruket 
och reningsverket renats. År 1999 var sjöns tillstånd bättre än det varit på många år. 
Vattenkvaliteten var bra med hög alkalinitet, vilket innebär att sjön hade en bra 
buffringsförmåga mot försurning. Ingen markant eutrofiering påvisades. Dock fanns 
mycket näring lagrad i sedimenten (Enstedt 2000). Sjöns tillstånd var så stabilt att 
kommunen planerade att restaurera badplatsen till sommaren 2005. Förslaget om 
ytterliggare timmerlagring i Kisasjön möttes därför med stor skepsis från många, 
speciellt som hela 300 000 m3 timmer skulle lagras.   
 
Kinda kommun och länsstyrelsen sa nej till förslaget, men landshövding Björn 
Eriksson ville godkänna förslaget med argumentet att ett så litet samhälle måste 
vara rädd om arbetstillfällena. Han bedömde också att det var nödvändigt med så 
mycket timmer för att lagringen skulle gå med vinst. 
 
Efter stormen Gudrun utarbetade regeringen speciella förutsättningar, vilka 
medförde lagändringar så att sjölagring av timmer efter storm, orkan eller liknande 
lättare skulle godkännas. Det är nu tillåtet att börja lagra timmer innan någon 
anmälan görs, om det görs senast sex veckor efter att lagringen påbörjats 
(Skogsstyrelsen 2005). Lagen ändrades med argumentet att Sverige annars skulle 
drabbas av stora ekonomiska förluster (Länsstyrelsen 2005). Södra fick alltså dispens 
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att sjölagra med uppbackning av regeringen och länsstyrelsen godkände förslaget 
trots att den var mycket väl medveten om den stora miljörisken. I mars 2005 tillät 
länsstyrelsen Södra att lagra 300 000 m3 timmer i Kisasjön fram till slutet av år 
2006. Ungefär hälften av sjöns areal skulle nyttjas. Kisasjön blev den enda sjön i 
södra Sverige där timmer lagrades efter stormen Gudrun1  
 
Som väntat sjönk syrehalten snabbt även på litet djup. Södra luftade vattnet med 
hjälp av fontäner för att öka syremängden. Problemet kvarstod dock så man bytte 
taktik till att pumpa in ren syrgas i sjön samt använda fontäner ovan vattenytan. 
Tyvärr resulterade de syresättningsmetoderna istället till att vattnet rördes om så 
häftigt att syrefritt bottenvatten blandades med ytvatten2. I juli 2005 när 235 000 m3 
timmer låg i sjön slutade Södra att lägga i ytterligare timmer. I augusti var 
syrehalterna endast 1 mg/liter. Fosformängden hade tredubblats och var lika hög 
som under den tidigare timmerlagringen. Enligt Yngve Blomberg, miljö- och 
byggchef på Kinda kommun var syrenivån det mest akuta problemet, men 
fosforutsläppen påverkade sjön och dess utlopp mycket långvarigt. 

 
Nedan visas en karta över Kisasjön och Knoppetorpssjön i förhållande till Kisa 
samhälle (Fig1). På kartan benämns hela sjösystemet för Kisasjön, men den norra 
sjön brukar kallas för Knoppetorpssjön och den södra för Kisasjön. Sågverket är 
placerat vid den nordöstra stranden av Kisasjön.  
 

                                                 
1 Personlig kommentar. Anders Ekberg, Skogsskötsel- och Miljöledare Södra region Öst. 
2 Personlig kommentar. Yngve Blomberg, Miljö och byggchef Kinda kommun. 
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Figur 1, Karta över Kisasjön och Knoppetorpssjön med omgivningar. På kartan benämns båda 
sjöarna för Kisasjön, men Kisasjön är den södra sjön och Knoppetorpssjön den norra. (Karta från 

www.eniro.se) 

2.3 Syfte 
Med ovanstående information som bakgrund ville jag undersöka om bottenfaunans 
sammansättning påverkats av de låga syrehalterna och det förändrade 
bottensubstrat som uppstått i Kisasjön efter timmerlagringen. Eftersom Kisasjöns 
vatten rinner till den närbelägna Knoppetorpssjön (Fig 1) kan timmerlagringen 
också ha påverkat Knoppetorpssjön. Bottenfaunan i sjöarna borde därför jämföras. 

3. Material och metoder 
2007-06-25 mätte jag temperaturen på varje halvmeter från ytan till botten med en 
YSI-mätare i den djupaste delen av Kisasjön och Knoppetorpssjön (Fig 2). Därmed 
kunde jag fastställa språngskiktets läge i djupprofilen. Siktdjupet mättes med en 
secchi-skiva och vattenkikare.  
 
På tio platser i varje sjö (Fig 2) togs fem ekmanhugg (20 x 20 cm) 20070626-27, 
20070705 och 20070708 på en eller två platser i varje meterintervall under 
språngskiktet. Proverna sållades i 0,5 mm såll. På lab tömdes de ut i vita vannor 
och djuren plockades med mjukpincett och konserverades i etanol.  
 

Norr 
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Figur 2 Tio lokaler för bottenfaunaprover i Kisasjön (Ki) och Knoppetorpssjön (Kn), juni-juli 
2007. Lokalerna betecknades med deras djup (m). Temperaturprofilen uppmättes vid Ki13 och 
Kn10. Vid varje provlokal mättes syrehalt och syremättnad. I det markerade området i Kisasjön 
lagrades timmer. 
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Bestämning skedde så långt som det var möjligt på lab med lämplig 
bestämningslitteratur (Mandahl-Barth 1970, Dall & Lindegaard 1995, Nilsson 1997).  
 
Syrehalt (mg/l) och syremättnad (%) mättes vid varje lokal i ytan, vid botten samt 
just över och under språngskiktet. Sedimentet i varje hugg beskrevs.  
 
För att kunna jämföra data mellan de båda sjöarna utförs parvis ANOVA-analys på 
de taxa som var vanligast förekommande. Alla analyser baseras på en faktor och 
alfa sätts till 0,05. 
 
För vidare dataanalys används O/C-index som ytterliggare hjälpmedel för att 
jämföra likheter och skillnader mellan sjöarna. Indexet ger kvoten mellan antalet 
småmaskar, Oligochaeta och fjädermyggor, Chironomidae och används som ett 
mått på syreförhållandet och graden av organisk belastning på botten. Ett högt 
index innebär att maskar dominerar och därmed är syrgashalten låg och/eller den 
organiska belastningen hög (SNV 1999).  
 
Som bakgrunds- och jämförelsematerial har jag haft tillgång till en limnologisk 
studie av Kisasjön från Linköpings universitet (Linköpings universitet 1992) samt tio 
lägesrapporter som Södra lämnat till länsstyrelse och kommun under perioden april 
2005 till juni 2007. Dessa rapporter innehåller kemiska data med alkalinitet, syre-, 
fosfor- och kvävehalter etc. Södra har också undersökt bottenfaunan i mars 2005, 
december 2005 och mars 2007 (Tab 1).    
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4. Resultat 

4.1 Tidigare undersökningar 
I Tab1 redovisas bottenfaunamaterial från Södra gällande som jag haft tillgång till. 
Södras provtagningslokal är densamma som lokal Ki13 i min undersökning.  
 
Tabell 1. Fem bottenfaunaprover på 12 m:s djup i Kisasjön före och efter timmerlagringen 2005-
03-24 respektive 2007-03-26 (Södra 2005 och 2007). För närmare beskrivning av index se SNV 
1999. 

20050324 Prov1 Prov2 Prov3 Prov4 Prov5 
Chaoborus flavicans 55 82 64 68 70 
Chironomus sp. 0 1 0 2 1 
Dicrotendipes sp. 0 0 0 0 1 
Procladius sp. 1 0 2 1 1 
Summa individer 56 83 66 71 73 
Summa taxa 2 2 2 3 4 
      
Total antal taxa 4  BQI 1  
Medelantal taxa/prov 2,6  O/C-

index 
0  

Antal ind./m2 3455  Diver
sitets- 
index 

23  

 
 

20070326 Prov1 Prov2 Prov3 Prov4 Prov5 
Chaoborus flavicans 26 18 21 20 20 
Chironomus sp. 0 1 0 0 1 
Procladius sp. 1 0 5 1 1 
Summa individer 27 19 26 21 22 
Summa taxa 2 2 2 2 3 
      
Total antal taxa 3  BQI 1  
Medelantal taxa/prov 2,2  O/C-

index 
0  

Antal ind./m2 1139  Diver
sitets- 
index 

0,49  

 



 10 

4.2 Icke biologiska data 
Bottenmaterialet i proverna skiljde sig något (Tab 2). På lokalerna inom Kisasjöns 
timmerlagringsområde var botten täckt med bark, medan bottensedimentet i 
Knoppetorpssjön alltid bestod av lera. Det fanns också en del olja på ungefär 
hälften av lokalerna i Kisasjön.  
 
Tabell 2. Bottensubstratet på bottenfaunaprovplatser i Kisasjön (Ki) och Knoppetorpssjön (Kn). 
Djup framgår av lokalbeteckningarna. 1 = förekomst, 2 = måttlig förekomst, 3 = riklig 
förekomst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bark Lera Smågrus Org. mat.  
Växtrester+pinnar 

Olja 

Ki4 1 3 1 3 1 
Ki5 3 - - 1 3 
Ki6 - 3 - 2 - 
Ki7 3 - - 2 3 
Ki8 1 3 - 2 - 
Ki9 1 3 - 2 - 
Ki10 1 3 - 2 1 
Ki11 1 3 - 1 3 
Ki12 2 3 - 2 3 
Ki13 1 3 - 1 - 
Kn3 1 3 2 2 - 
Kn4:1 1 3 1 2 - 
Kn4:2 1 3 - 3 - 
Kn5 - 3 - 2 - 
Kn6:1 - 3 - 2 - 
Kn6:2 - 3 1 2 - 
Kn7 1 3 - 2 - 
Kn8 1 3 - 2 - 
Kn9 1 3 - 2 - 
Kn10 1 3 - 2 - 
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I Kisasjön började språngskiktet på 2,5 m:s djup och i Knoppetorpssjön på knappt 2 
m (Fig 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Temperaturprofil i Kisasjön (övre diagrammet) och Knoppetorpssjön (undre 
diagrammet) 20070625 
 
Syrehalt och syremättnad i sjöarna var inte alarmerande låga i början av sommaren, 
utom vid botten på mer än 7 m i Kisasjön och 6 m i Knoppetorpssjön där syrehalten 
var nära noll redan tidigt under sommaren (Fig 4 & 5). Syretillgången just under 
språngskiktet var något lägre (30-70 %) i Kisasjön än i Knoppetorpssjön (50–90 %) 
(Fig 5).  
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Fig 4. Syrehalt (mg/l) på 10 lokaler i Kisasjön (Ki) och Knoppetorpssjön (Kn). Serierna visar i 
ordning uppifrån och ner: ytan, just över språngskikt, just under språngskikt och botten. 
Lokalbeteckningarna visar djupet.  
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Fig 5. Syremättnad (%) på 10 lokaler i Kisasjön (Ki) och Knoppetorpssjön (Kn). Serierna visar 
uppifrån och ner: ytan, just över språngskikt, just under språngskikt och botten. 
Lokalbeteckningarna visar djupet.   



 14 

4.3 Biologiska data 
Hela bottenfaunamaterialet redovisas i Tab 3. I Kisasjön hittades flest djur på 
grundare bottnar, medan antalet var störst på djupet i Knoppetorpssjön. I båda 
sjöarna fanns flest taxa på grundare lokaler.  
 
Chaoborus flavicans var den vanligaste arten (Fig 6). Flest individer i 
Knoppetorpssjön fanns på djup över 6 meter. Antalet C. flavicans ökade signifikant 
med djupet (Fig 7) (En faktor Anova, p=4,56*10-14). I Kisasjön var C. flavicans 
inte lika vanlig (Fig 6) och saknades helt på grundare djup. Antalet ökade 
signifikant med djupet (Fig 7) (En faktor Anova, P=0,001), men korrelationen var 
betydligt lägre än för Knoppetorpssjön (R2=0,24 resp. 0,93). 
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Tabell 3. Bottenfaunan i Kisasjön (Ki) och Knoppetorpssjön (Kn) juni-juli 2007. Fem ekmanhugg 
per provlokal. Djupen framgår av lokalbeteckningarna. 
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Figur 6. Antalet individer i profundalen i Kisasjön och Knoppetorpssjön juni-juli 2007. Från 
vänster till höger redovisas Chaoborus flavicans, Ceratopogonidae, Chironomini, 
Naididae/Tubificidae och Lumbriculidae (enbart i Kisasjön).  
 
Naididae/Tubificidae dominerade i Kisasjön (Fig 6) och minskade signifikant med 
djupet (Fig 8) (En faktor Anova, p = 0,002). Småmaskar var inte lika vanliga i 
Knoppetorpssjön, men även här var det signifikant färre individer på djupare 
lokaler (Fig 8) (En faktor Anova, p = 6,36*10-9). Korrelationen där var dock dålig. 
 
Lumbriculidae hittades endast i Kisasjön (Fig 6). Antalet minskade inte signifikant 
med djupet (Fig 9) (En faktor Anova, p = 0,31) och korrelationen var låg. 
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Figur 7. Antal Chaoborus flavicans per ekmanhugg (5 prov/lokal) på olika djup i Kisasjön och 
Knoppetorpssjön.  
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Fig 8. Antal Naididae/Tubificide per ekmanhugg (5 prov/lokal) på olika djup i Kisasjön och 
Knoppetorpssjön.   
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Fig 9. Antal Lumbriculidae per ekmanhugg (5 prov/lokal) på olika djup i Kisasjön och 
Knoppetorpssjön.   
 
Resultatet från O/C-indexet visade att indexet varierade mycket mellan lokalerna 
(Tab 4). Resultatet uppvisar en gradient där lokalerna på grundare djup tenderar att 
ha mycket starka effekter av störning genom att resultaten där uppvisar Klass5, 
medan effekterna på djupet verkar vara betydligt mindre då resultaten där pekar på 
Klass1. Lokalerna där emellan uppvisar index i klasserna 2-3 (Se tabelltext Tab4 
för ingående beskrivning av klasserna).  
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Tabell 4. O/C-index för Kisasjön och Knoppetorpssjön. Kvoten visar förhållandet mellan antal 
Oligochaeta och Chironomidae uttryckt i procent, vilket går att omvandla till klasser där 
Klass=Inga eller obetydliga effekter av störning, Klass2=Måttliga effekter av störning, 
Klass3=Tydliga effekter av störning, Klass4=Starka effekter av störning och Klass5=Mycket 
starka effekter av störning. Provdjupen framgår av lokalbeteckningen. 
 

Lokal  Index (%) Klass 
Ki4 17 5 
Ki5 20 5 
Ki6 13 5 
Ki7 14 5 
Ki8 4 2 
Ki9 2 2 
Ki10 0 1 
Ki11 0 1 
Ki12 1 2 
Ki13 0 1 
Kn3 15 5 
Kn4:1 4 2 
Kn4:2 18 5 
Kn5 0 1 
Kn6:1 6 3 
Kn6:2 5 3 
Kn7 4 2 
Kn8 0 1 
Kn9 0 1 
Kn10 0 1 
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5. Diskussion 
I Knoppetorpssjön och Kisasjön förekom ungefär samma taxa, men antalet 
individer skiljde sig. I Kisasjön dominerade Oligocheter som Naididae/Tubificidae 
och Lumbriculidae. De lever av organiskt material (Dall & Lindegaard 1995) och har 
därmed fått mycket mer föda tack vare alla barkrester. Det är vanligt att det finns 
rikligt med Oligochaeta i vatten som drabbats av mänskliga föroreningar av olika 
slag. De kan överleva syrefria perioder orsakade av hög organisk belastning för att 
de har hemoglobin i kroppsvätskan (Brönmark & Hansson 1998). I bottensedimentet i 
Kisasjön fanns olja på flera av de lokaler där Oligochaeta dominerade. Om deras 
höga tolerans mot föroreningar kanske även innefattar olja kan det vara en orsak till 
att de dominerade där. Antalet Oligochaeta minskade med djupet. För Kisasjöns del 
kan detta bero på att timmerlagringsområdet inte omfattade de djupaste delarna 
varför mängden bark var mindre där, vilket begränsade födotillgången för 
maskarna. Korrelationen med djupet var inte lika tydlig för Knoppetorpssjön. 
Trenden där kan bero på att mängden organiskt material minskar djupet för att den 
dominerande mängden vegetation finns i strandzonen och inte på djupet. Mindre 
vegetation ger mindre organiskt material och därför är antalet maskar få på djupare 
lokaler. Detta är dock bara spekulationer. Varför Lumbriculidae inte fanns i 
Knoppetorpssjön vet jag inte.  
 
Syrebrist är allvarligt för de flesta bottenorganismer då syre är en förutsättning för 
att deras metabolism ska fungera normalt (Resh & Rosenberg 1984). Vissa arter har 
dock anpassat sig till syrefattiga miljöer, t ex Chironomidae. Några arter inom 
Chironomidae har dock hemoglobin i sin kroppsvätska och kan därför ta upp syre 
även vid låga halter. Därmed kan de ligga nergrävda i bottensedimenten och livnära 
sig på organiskt material och ändå tillgodogöra sig det lilla syre som finns. Ofta 
återfinns röda Chironomidae i eutrofa sjöar där syrehalten är för låg för många 
andra organismer (Sandhall & Andersson 1979, Nilsson 1997). Att taxa som 
Chironomini, Orthocladinae och Tanypodinae med hemoglobin i kroppen fanns i 
båda sjöarna stödjer teorin att syresituationen är kritisk i sjöarna till följd av mycket 
organiskt material.  
 
I Knoppetorpssjön dominerade Chaoborus flavicans kraftigt. Den livnär sig på 
djurplankton (Durantel & Enjelvin 1989) och med tanke på tidigare resonemang där 
nedbrytning av mycket organiskt material resulterar i extra tillförd näring, vilket 
ger upphov till en ökad primärproduktion, går det kanske att anta att mängden 
djurplankton ökar till följd av en ökad halt av växtplankton. En ökad födotillgång 
gynnar så klart förekomsten av C. flavicans. Antalet Chaoborus flavicans ökade 
med djupet i Knoppetorpssjön. De lever vanligen som plankton i den fria 
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vattenmassan och utsätts för ett mycket högt predationstryck från småfisk (Campbell 
& Knoechel 1990, Nilsson 1997). Fisk är beroende av syre och kan därför inte 
uppehålla sig nära botten vid syrebrist utan finns istället i den övre vattenmassan 
(Brönmark & Hansson 1998). C. flavicans klarar långa perioder utan syre tack vare att 
de kan lagra syre i kroppen för senare bruk (Nilsson 1997). Vid syrebrist söker de 
därför skydd mot predation vid botten under dagen. De förflyttar sig upp i vattnet 
på natten när de inte är lika synliga för fisken, för att äta och fylla på sina 
syredepåer (Campbell & Knoechel 1990, Nilsson 1997). C. flavicans får därför under 
dagen en syrefri och predationsfri zon vid botten i Knoppetorpssjön. Detta kan 
också förklara att C. flavicans helt saknades på 4-5 m:s djup i Kisasjön. Eftersom 
syresituationen är mycket dålig i sjön kan fisken hålla till under lång tid i de 
grundare delarna vilka blir syrefria sist. Därmed blir predationstrycket under lång 
tid så högt på C. flavicans att de försvinner helt (har dock inte sett några data över 
fiskbeståndet i Kisasjön). Det var mycket färre C. flavicans i Kisasjön än i 
Knoppetorpssjön. Många lokaler i Kisasjön innehöll olja och detta kan vara en 
anledning till färre C. flavicans där. Den har sämre tolerans mot förorening.  
 
O/C-indexet uppvisade en tydlig gradient där den största påverkan fanns på de 
grundare lokalerna. Detta innebär att bottenfaunan där visar stora avvikelser från 
den som förekommer under ostörda förhållanden (SNV 1999). Detta resultat känns 
rimligt då bottenfaunan på djupet även under ostörda förhållanden uppvisar en 
tämligen tuff levnadssituation med låga syrehalter till följd av bildning av 
språngskikt under våren och sommaren (Kalff 2003). De grundare djupen däremot 
tenderar att under ostörda förhållanden mer efterlikna ett rinnande vatten med en 
god syresituation och ett större utbud av vattenvegetation där ett större antal taxa 
kan konkurrera om föda och boplatser och hitta just sin lilla nisch (Brönmark & 
Hansson 1998). Timmerlagringen har dock rimligen rubbat förhållandet mellan dessa 
taxa till följd av en högre organisk halt samt sämre syreförhållanden, vilket 
medförde att flera av nischerna slogs ut och därmed också möjligheten för många 
organismers fortlevnad.   

6. Slutsatser 
De effekter som drabbar en sjö till följd av sjölagring av timmer är allvarliga och 
ger omfattande följder för organismerna i sjön. Detta innebär att hela sjöns 
ekosystem påverkas. Några av effekterna reflekteras dessutom direkt till oss 
människor. Förorening av vattentäkter och frigjorda giftiga ämnen ur 
bottensedimenten drabbar oss när dricksvattnet blir förorenat eller fisken oätbar.  
 
I denna studie visas tydligt att syresituationen blev ett allvarligt problem för de 
bottenlevande organismerna i Kisasjön, vilket resulterade i en mycket artfattig 
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fauna med taxa med hög toleransnivå mot mänsklig påverkan (se resultat från O/C-
index). I Kisasjön blev förlusten stor pga att sjön hade börjat återhämta sig från 
tidigare sjölagringar under 1960-80-talen. Prover från 1999 visade att Kisasjön var 
på väg tillbaka mot det näringsfattigare tillstånd som sjön hade innan den 
drabbades av timmerlagring och utsläpp från pappersbruk och reningsverk (Enstedt 
2000).  Bottensedimenten innehöll fortfarande en stor buffert med näring, men 
denna verkade vara på väg att minska och jämvikten var åter på intågande i 
Kisasjön. 
 
Med tanke på resultatet från tidigare timmerlagringar i Kisasjön kommer fosfor 
som nu lagras i bottensedimenten från barknedfallet att läcka ut i vattnet under en 
lång tid framöver (Enstedt 2000). Då syrehalten är låg blir förloppet utdraget 
eftersom nedbrytningen går mycket långsammare under syrefattiga förhållanden. 
Syrefria förhållanden medför också att fosfor frisätts på kemisk väg3. I långa loppet 
kommer övergödningen också att nå Storån och Åsunden. Effekten i Kisasjön är i 
denna undersökning redan mycket tydlig och med tanke på att det tog upp emot 40 
år för sjön att återhämta sig förra gången (Enstedt 2000) så är det inte speciellt 
upplyftande att tänka på att den nu måste börja om. Tyvärr är det mycket svårt att 
åtgärda ett övergödningsproblem i efterhand. Näringen måste buffras i 
bottensedimenten och sjön måste sedan på egen hand få ut extranäringen ur 
systemet4. 
 
Denna studie tyder på att sjölagring inte är att rekommendera eftersom den 
påverkade bottenfaunan kraftigt, speciellt på grundare lokaler där 
artsammansättningen enligt resultat skiljer sig mycket under ostörda förhållanden 
från den som uppvisades i denna undersökning. Förändring av bottenfaunan 
påverkar bl a fiskbeståndet då mycket småfisk, t ex abborre, lever av bottenfaunan 
under uppväxten. Färre bottenlevande organismer och fisk i en sjö resulterar i ett 
artfattigt ekosystem med enbart plankton. Det hjälper inte att födotillgången för 
bottenfaunan ökar till följd av en högre näringshalt i sjön då syresituationen ändå är 
för dålig för att många av bottenorganismerna ska överleva.    
 

7. Felkällor 
Mellan uppmätning av språngskiktet och de senare provtagningarna i juli föll stora 
mängder regn, vilket medförde att vattennivån steg ca 0,5 m. Detta bör dock inte ha 

                                                 
3 Personlig kommentar, Anders Göthberg, IFM, Linköpings universitet. 
4 Personlig kommentar, Yngve Blomberg, Miljö och byggchef Kinda kommun. 
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påverkat mina provtagningar då de togs i bottensedimenten och inte i den fria 
vattenmassan. 
 
Urplockningen av djuren på lab tog lång tid vilket medförde att proverna fick stå ett 
tag innan alla djur låg i sprit. Därmed skulle eventuella predatorer ha kunnat 
påverka innehållet i proverna.  
 
Hade varit bra om jag i mina provtagningar även inkluderat kemiska data, för att få 
en bättre helhets bild över sjöns tillstånd. Dessvärre fanns inte tid till insamling av 
sådana data.  

8. Tack 
Först vill jag tacka min mycket kunnige handledare Anders Göthberg för ett stort 
engagemang. Din hjälp har varit ovärderlig! 
 
Vidare vill jag tacka övriga personer som varit behjälpliga med både praktiska och 
sakkunniga delar i mitt examensarbete. Yngve Blomberg (Kinda kommun), Elin 
Iseskog (länsstyrelsen i Östergötland), Anders Ekberg, Per-Erik Larsson och 
Lennart Englund (alla på Södra) och slutligen Marcus Blomberg, Gudrun Svensson 
och Anders Gustafsson. Tack! 
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