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 Abstract 
The aim of the study was to examine if the benthos in a restored portion of a small lowland 
stream south of Linköping differed from two non restored reference areas two years after 
restoration. The reference areas were one stretch downstream and one upstream stretches of 
the restored stream. The benthic invertebrates were collected using standardized kick samp-
ling. In order to classify the communities and estimate any differences, three different indices 
were exercised. In addition rank-abundance curves and checklists were used to get a picture of 
species composition. The only index that showed a difference between areas was the Berger-
Parker diversity index showing that the downstream reference stretch differed from the other 
two. None of the analyses showed that the restored area was different from the other two, 
probably due to too short a time since the restoration. To allow for the bottom substrate to 
develop and stabilize so that species can re-colonize the area.  
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Inledning 
Naturliga vattendrag är inte låsta formationer, de är i ständig förändring, nya fåror bildas 

medan andra snörs av. Flodbäddar svämmas periodvis över, medan de under andra tids-

perioder torkar ut(Hooke 2004). Skiftningarna i ett naturligt vattendrags struktur kan bero på 

flera faktorer. Dessa skiftningar kan t.ex. påverkas av om tillrinningsområdet har mycket fina 

sediment som medför att vattnet hela tiden för med sig partiklar som transporteras vidare 

längre ned i vattensystemet. Där hamnar de på en ny plats vilket med tiden förändrar 

vattendragets utseende(Doll et al. 2003). Det kan också bero på ren slump, att en händelse 

leder till en annan som ger en ibland mycket snabb förändring. Så kan t.ex. en period med 

mycket regn medföra att vattendraget svämmar över sina bredder. Det i sin tur leder till att 

vattnet hittar nya vägar, vägar som kan bli permanenta, kanske ett resultat av att den tidigare 

fåran dämts upp av den bråte som översvämningsmassorna dragit med sig. Idag är dessa 

naturliga vattendrag mycket ovanliga, de flesta av vattendragen är reglerade eller omgrävda 

vilket har medfört att de naturliga variationerna har försvunnit och ersatts av ofta monotona 

raka kanalliknande vatten i vårat landskap.(van Andel & Aronsson 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

I takt med den kraftiga befolkningsökningen i mitten av 1700-talet ökade också mat-

behovet(Ohlsson 1969).  Det i sin tur ökande behovet av odlingsbar mark vilket ledde till att 

våtmarker dikades ut, vattendrag rätades och bevattningkanaler anlades allt för att effek-

tivisera jordbruket som krävde allt större arealer för att kunna föda befolkningen(Allan & 

Castillo 2007). De här förändringarna ledde till att många vattendrag förlorade sin naturliga 

rytm(Petersen & Petersen 1991). Ett rätat vattendrag får inte bara ett förändrat utseende ur ett 

estetiskt perspektiv det får även fysiska konsekvenser. Genom den högre vattenhastigheten 

Figur 2.1. Ett meandrande vattendrag och dess strukturella 

skiften 1840-1970(Hooke 2004). 
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kommer nämligen partiklar inte att sedimentera och avlagras som tidigare utan de tran-

sporteras vidare längre ner i vattensystemen. Dessutom ökar utläckaget av näringsämnen 

såsom fosfor och kväve som transporteras vidare till sjöar som blir övergödda, vilket får 

sekundära effekter i form av att vattenkvalitén i dessa vatten försämras. Den förändrade struk-

turen i bottnen medför att artsammansättningen i vattendragen förändras när de rätas eller 

dikas(Petersen & Petersen 1991). 

 Under senare år har dock pendeln svängt och intresset för att restaurera vattendrag har ökat 

kraftigt. Sportfiske, behov av att minska sedimentavgång och näringsläckage har varit några 

av anledningarna till att stora som små vattenrestaureringsprojekt har dragits igång. Med tiden 

har restaureringsresultaten blivit allt bättre, ett nytt område för forskningen har öppnat sig: 

ekologisk ingenjörskonst (ecological engineering). Inom den den här grenen försöker forskare 

lära sig av såval lyckade restaureringsprojekt som av misslyckade. Med tiden har forskningen 

inom ecological engineering bidragit till att fler projekt har blivit lyckade. Vilket i sin tur har 

medfört att viljan att satsa pengar i dessa projekt  har ökat.(Mitsch & Jørgensen 2003)  

 Ett av de största restaureringsprojekten påbörjades i Danmark 1987, nämligen restaureringen 

av Skjernå och delar av dess biflöden. Skjernårestaureringen är ett projekt som kostat över 

350miljoner kronor(Lauge Pedersen et al. 2006b). Restaureringen har gett positiv respons då 

både flora och fauna har ökat i artdiversitet i de restaurerade delarna redan efter ett par 

år(Lauge Pedersen et al. 2006a, Biggs et al. 1998).  

Ofta handlar restaureringsprojekt om mindre åtaganden där kanske ett biflöde restaureras för 

att återställa tidigare lekplatser för fisk. Det handlar då vanligen om att ta bort eventuella 

vandringshinder och återbörda tidigare upptagna stenar till vattendraget, för att vattendraget 

skall återfå en naturlig struktur. Andra gånger kan det handla om att dämma upp skogsdiken 

för att på så vis minska sedimenttransporten till ett närliggande vattendrag.(Degerman 2008)    

I och med att militärens övningsverksamhet lades ned i Linköping fick fler människor tillgång 

till de unika ekmiljöerna ute på Tinnerö. Kommunen insåg värdet av dessa miljöer och 

skapade Tinnerö ekopark (Tinnerö eklandskap) för att kunna skydda och vårda dessa miljöer. 

Den tidigare utdikade Rosenkällasjön återställdes 2002/2003 till 1915 års  vattennivå. 

Återbildandet av våtmarken var mycket lyckat och en stor mängd fågelarter häckade vid 

Rosenkällasjön redan efter något år. Utloppet från Rosenkällasjön sker via Åsmedstadsdiket, 

ett tillflöde till Tinnerbäcken. Under 2007/2008 restaurerades en del av Åsmestadsdiket som 
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tidigare varit rätad. Arbetet bestod dels i att den gamla fåran återskapades till sitt mer 

meandrande utseende, men även i att en mindre sträckning som hade kvar sitt mer mean-

drande utseende återfick de större stenar som hade tagits upp i samband med att vattendraget 

hade rätats för att ge plats för åker(Gustafsson 2010b).  

Ett bra sätt att ge svar på om en åtgärd har fått effekt i ett vattendrag är att undersöka 

bottenfaunasammansättningen i vattendraget. Studier av bottenfaunasammansättningen är ett 

av de vanligaste verktygen för att ta reda på hur ett vattendrags ekologiska status, eftersom 

bottendjuren svarar på t.ex. kemiska eller fysikaliska förändringar i vattendraget. I denna 

studie jämförde jag tillsammans med Björn Averhed, bottenfaunans artsammansättning på en 

restaurerad del av Åsmestaddiket(del av Tinnerbäcken) som kommer att jämföras med en 

sträcka som ligger ca.500m uppströms det restaurerade området och med en sträcka som 

ligger ca 800m nedströms det restaurerade området. Vi undersökte om det fanns någon 

signifikant skillnad i artsammansättning på de olika provlokalerna och i så fall hur skillnaden, 

genom att jämföra den taxonomiska sammansättningen i artlistor, rang-abudanskurvor, 

ASPT-index(Average Score Per Taxon), Berger-Parker-index samt Renkonen-index för att 

kunna ge svar på om skillnader kunde  påvisas redan två år efter restaureringen. 
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Material och metoder 

Bestämning av provplatser 

Innan fältarbetet drogs igång hämtades kartor från länsstyrelsen i Östergötland 

(http://www.gis.lst.se/lanskartor/htm/viewer.asp)(Länsstyrelsernas GIS-tjänster) över det 

aktuella området för restaureringen x:6471841 y:1487322   och x:6472251  y:1487608 

(RT90)(Gustafsson 2010a). Utfrån områdets placering togs två referensområden ut. Dessa 

valdes så att ett delområde hamnade uppströms från det restaurerade och ett nedströms från 

det restaurerade området, se fig. 3.1.. I delområdet uppströms det restaurerade området 

hamnade provplatserna mellan x:6471421 y: 1487569 och x:6471333 y: 1487659.  Nedströms 

det restaurerade området valdes ett område mellan x:6472689 y:1487091 till x:6472729 

y:1487239. Områdena valdes efter att ha rådgjort med restaureringsentreprenören Peter 

Gustafsson om hur det restaurerade området såg ut före restaureringen(Gustafsson 2010b). 

Området uppströms det restaurerade området valdes utfrån tanken att eventuell påverkan från 

Rosenkällasjön skulle minimeras. Fyra provplatser per område utanför den restaurerade 

sträckan antogs vara tillräckligt för att ge ett representativt urval av habitat. På den 

restaurerade sträckan togs 

ytterligare två sparkprov, för 

att provta en lika stor yta som 

vid en tidigare undersökning 

utförd av Calluna AB våren 

2003 (Ignell & Karlsson 

2003). 

 

 

 

Figur 3.1. Provtagningsplatsernas lokalisering. A-område är referensområde nedströms den 

restaurerade delen. B-område är provtagningsplatserna på den restaurerade sträckan, C-

område är referensområde uppströms restaurerat område. Kartdata hämtat från 

www.lst.se(Länsstyrelsernas GIS-tjänster ). 
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Sparkprovtagning 

Sparkproverna gjordes enligt SS EN 27 828(Stensdotter-Blomberg 2010). Lokalen 

fotograferades genom att två bilder togs med lokalens benämning på ett papper som hölls 

synligt se figur 3.2. där den första bilden tas mot vattenytan och den andra bilden tas så att 

delar av omgivningen kom med. Lokalens RT90 kordinater för sparkprovet noterades med 

hjälp av en Garmin GPS 72.   

 

Figur 3.2. Principen för fotodokumentation av ett provtagningsområde. Första bilden 
(vänster) tas mot vattenytan på provtagningsplatsen. Den andra bilden (höger) tas så att 
delar av omgivningarna kommer med. På bilderna skall en lapp med provtagningslokalens 
namn hållas upp för att minska risken för hopblandning av bilder och lokaler. Foto: 
Andersson K. 

Sökprover 

Som komplement till sparkproverna togs även ett sökprov där en håv av M42 typ med 

normallångt skaft samt en M42håv med en kvastskaftsförlängning nyttjades(se bild 2.3), 

håvarna hade en maskstorlek på 0,5mm. Sökproverna togs inom ramarna för dellokalen se fig 

1.1. där början sattes till den punkt där det första sparkprovet togs och slutet för sökområdet 

sattes till där det sista sparkprovet togs. Ett sökprov per lokal togs direkt efter det att det sista 

sparkprovet hade tagits. Söktiden var 10minuter för två personer dvs. en total söktid på 

20min. Målet med sökproverna var att komplettera sparkprovtagningen med de habitat som ej 

gick att ta med sparkprovshåv. Ökningen av tiden gentemot SS EN 27 828(Stensdotter-

Blomberg 2010) eftersom det vid provtagningstillfället var mycket högt vattenstånd (på flera 

punkter över 1,3m djupt) vilket gjorde det svårframkomligt. Ett sökprov från en dellokal 

behandlades som ett prov och märktes enligt samma princip som för sparkproverna. Totalt 

togs det tre sökprover.  
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Provhantering 

Efter återkomst till lab. förvarades proverna i kylrum vid en temp av 8 grader celsius för att 

minska risken för jäsning. Följande dag spritades djuren direkt efter sållningen(för 

sållningsförfarande se under rubrik sållning), proverna hanterades i den ordning de hade 

tagits. Proverna som fick vänta längst tid i kylrum var tagna vid 12-tiden på måndagen och 

blev vidarebehandlade mellan klockan 8-12 på onsdagen samma vecka.  

Sållning 

Proverna behandlades med en sållanordning där proverna sållades i vatten. Sållanordningen 

bestod av två såll, det första sållet som hade en maskstorlek på 3mm var placerat i ett mer 

finmaskigt såll på 0,50mm så att två fraktioner erhölls vilket underlättade för vidare 

behandling av proverna. Viss sköljning var nödvändig för att på så vis tvätta bort ler och dy-

partiklar. Inget av materialet kunde passera genom sållen utan att ha sållats genom det 

finmaskiga 0,5mm sållet. Allt material i sållen fördes sedan över till behålllare av 1500ml 

storlek, pincetteringskontroll av sållen skedde efter varje avslutat prov. Beroende på mängden 

material nyttjades en 1-4 burkar per prov. Burkarna märktes dels med en lapp på utsidan och 

dels med en lapp i. Efter det tillfördes 96% etanol (Prolabo VWR UN1170) så att den totala 

sprithalten blev mellan 70-80% för att avdöda djuren samt att konservera dem. Efter att alla 

prov hade spritats förvardes de i kylrum i väntan på vidare behandling. 

Figur 3.3.  Fältutrustning för bottenfaunaprovtagning i Tinnerbäcken 
april 2010, från vänster M42-håv fastsatt på ett kvastskaft, på kvastskaftet 
sitter även en tumstock fasttejpad, sparkhåv, vanna, bytta 1500ml, Garmin 
GPS, hinkar och anteckningsblock. Foto: Averhed B. 
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Sortering 

Proven sorterades därefter på lab. varje prov behandlades för sig och för att finna alla djur i 

proverna var det nödvändigt att ta små delmängder av proverna och späda dessa med vatten 

för att kunna leta igenom dem helt. Fjäderpincett nyttjades till att plocka proverna, djuren 

grovsorterades efter vad det var som hittades ex. sorterades Trichoptera, och Gammarus i 

olika rör för att underlätta vid vidare artbestämning. De utplockade djuren spritades med 80% 

brukslösning och lades i rör med märkning både på och i för att minimera risken för 

ihopblandning. Arbete utfördes på ett prov i taget av båda laboranterna för att minska risken 

för hopblandning. 

Artbestämning 

För att artbestämma djuren nyttjades diverse nycklingslitteratur (se nycklingsslitteratur under 

referenser), samt en stereolupp med 6,4 ,16 och 40 ggr förstoring av märket Heerbrugg Wild 

M3,  vidare fanns även ett mikroskop av märket Heerbrugg Wild med 10 -100ggr förstoring 

att tillgå. De artbestämda djuren fördes in i ett Excel-dokument under det aktuella provet. I 

möjligaste mån bestämdes djuren till art, vid djur som var i för tidiga larvstadier nycklades de 

ned så långt som nycklingslitteraturen gick i det aktuella stadiet och fördes därefter in under 

respektive grupp ex. Limnephilidae. Om osäkerhet kring ett djurs arttillhörighet ex. om det 

var en otydlig karaktär bestämdes djuret till den nivå dit nycklingen var säker ex. Limniphilus 

sp.. För att underlätta läsbarheten under övriga delar av rapporten har den nivå en individ 

bestämts till benämnts som art när det har diskuterats kring taxonomiska begrepp vid ex. 

rank-abudanskurvor. Detta till trots att det kan röra sig om familj, släkte etc. för mer exakta 

detaljer kring olika provs ingående taxa se bilaga 1. Eftersom tiden på lab var begränsad togs 

beslutet att utesluta Oligochaeta från undersökningen, på grund av att den gruppen tar mycket 

tid i anspråk vid sortering och artbestämning. Detta då dessa måste plockas ur sina lerrör som 

i många fall är i mycket stor mängd. Sökproverna hanterades på samma sätt som 

sparkproverna, de sorterades och artbestämdes, dock räknades inte djuren in utan varje art 

som hittades erhöll ett x i en artlista i ett Excel-dokument så att förekomsten noterades.  

Rank-abudanskurvor 

Rank-abudanskurvor gjordes i Excel enligt formeln log(Nart), dessa värden plottades in i en 

graf för att få fram en trend i artsammansättningen. 
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Beräkning av index 

För att beräkna index har Asterics 3.1.1. (University of Duisburg-Essen 2010)nyttjats, vid 

beräkningar i Asterics har strömtypsvalet ”small lowland streams in southern Sweden” valts. 

För att kunna nyttja Asterics har alla artdata fått sammanställas enligt Asterics gällande 

taxonomiska listor, varje art har fått ett Taxa ID och ett namn som har hämtats från dessa 

listor(University of Duisburg-Essen 2010). Asterics dokumentet med artlistan från 

provtagningarna som gjordes 12-13 april kompletterades med artdata från tidigare prover 

tagna våren 2003(Ignell & Karlsson 2003), från den undersökningen har endast arter funna i 

provområde Åsmedstaddiket strycka(forsliknande område) tagits med, detta för att ha en äldre 

referens att jämföra med. Det index som Asterics räknade fram var Average Score Per Taxon-

index. 

ASPT(Average Score Per Taxon) 

ASPT(Average Score Per Taxon) –indexet säger hur övergött vattnet är, indexet byggs upp av 

att olika taxa är olika känsliga för övergödning, varje taxa har ett värde, alla taxa i provet 

läggs ihop och delas med en referenskvot för att få fram ASPT-indexet, ju högre värde desto 

mindre eutrofieringspåverkan.(Eriksson 2007) (Naturvårdsverket 2007) APST-indexet 

beräknades med hjälp av Asterics 3.1.1. Den ekologiska kvoten(5,85) som medel-ASPT-

värdet för respektive område delades med hämtades från Bilaga A till Naturvårdsverkets 

handbok 2007:4(Eriksson 2007). 

 

Berger Parker 

Berger-Parker är ett diversitetsindex som visar hur stor andel den dominerande arten är i ett 

prov. Ett högt indextal visar på att det är väldigt mycket av en dominant art.  

Berger –Parker index räknades ut enligt formeln:  

Ndominant/ Ntot  

Berger-Parker indexet visar om den vanligaste arten är väldigt dominerande. Till exempel 

innebär ett Berger-Parker index på 0,5 att hälften av provets individer tillhör en och samma 

dominerande art.(Ingram 2008) Berger-Parker index beräknades för samtliga prover såväl 

som enskilda delprov. 
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Renkonen index 

Renkonen index är ett likhets-index som anger hur procentuellt lika två områden är varandra i 

fråga om arter och dess inbördes förhållanden. Renkonens index är inte lika beroende av 

artantal och provantal som andra index. Varje taxa får en kvot av totala antalet. Jämförelsen 

mellan områdena görs genom att varje arts kvot jämförs varvid den lägsta väljs, således 

betyder ett Renkonen-index på ett att områdena överenstämmer helt och ett Renkonen-index 

på 0 att områdena inte alls överensstämmer. Renkonens index beräknas enligt: 

Ri=∑min(pa, za),  

där pi är den relativa frekvensen av arten a i prov p och za är den relativa frekvensen av art a i 

prov z. Summan av alla förekommande arters lägsta frekvens ger Renkonens index. 

Statistisk analys 

För att testa om skillander mellan de olika provtagningarna var statistiskt signifikanta 

användes en ANOVA(analysis of variance)  på respektive index med programmet SPSS 

PASW statistics 18.0.0 trial. 

De parametrar som testades var: område nedströms, restaurerat och uppströms för indexen 

ASPT samt Berger-Parker för att se om det förelåg signifikanta skillander mellan dessa. Ett 

envägs ANOVA (unstacked) med konfidensgraden 95% och Tukey´s test för att testa om det 

förelåg signifikanta skillnader inom de olika indexen mellan provtagningsområdena.  

Informationssökning 

I huvudsak har ScienceDirect.com använts, inloggning till sidan har skett via 

http://www.bibl.liu.se/databaser/databaser-naturvetenskap?l=en och därifrån 

ScienceDirect.com. Vanliga sökord som nyttjats är: Ecological Engineering, Benthic 

Evertebrate Index, Berger-Parker, Riparian zone, Skjern river restoration, etc.. 

Google har även nyttjats främst till bildsök, sökorden som nyttjats via Google är liknande de 

som nyttjats på ScienceDirect.  
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Resultat 

Taxa och individantal i de olika områdena 

 

Figur 4.1. Totalt antal taxa som återfanns i respektive område vid provtagning i 

Åsmedstadsdiket april 2010. Den mörka delen visar antalet taxa i sparkprover, den ljusa 

delen visar antalet taxa i sökkproverna. *Den restaurerade sträckan hade 2 sparkprov mer än 

övriga sträckor. 

 

Figur 4.2. Antal taxa i de olika delproverna från provtagningen i april 2010. 
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Figur 4.3. Individantal i de olika delproverna från provtagningen i april 2010 

Rank- abundanskurvor 

 

Figur 4.4. Rank-abundans kurva för området nedströms det restaurerade området vid 
provtagning i Åsmedstadsdiket april 2010. Området har många arter som förekommer endast 
en gång(16st) därför planar kurvan ut helt på slutet. Totalt togs det fyra sparkprov på 
platsen. 
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Figur 4.5. Rank-abundanskurva för det restaurerade området vid provtagning i 
Åsmedstadsdiket april 2010, totalt tog det 6 sparkprov på det restaurerade området. Betydligt 
färre arter förekommer i ental(fyra st) i det här området, kurvan har ett tämligen flackt 
utseende vilket tyder på en relativt jämn fördelning mellan arterna i fråga om individantal. 

 

Figur 4.6. Rank-abundanskurva för området uppströms det restaurerade vid provtagning i 
Åsmedstadsdiket april 2010. Totalt togs det 4 sparkprov på området. Det relativt flacka 
utseendet tyder på en jämn fördelning av arter och individer. 
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Figur 4.7. Rank-abundanskurva för prover tagna våren 2003. Den flacka kurvan tyder på en 

relativt jämn fördelning av arter. 

ASPT-index 

Tabell 4.1.  ASPT-data från provtagnineng i Åsmedstadsdiket april 2010, inga skillnader i 

ASPT-värden kunde påvisas. Den ekologiska statusen för vattendraget är god på samtliga 

lokaler.  

Nedströms Restaurerat Uppströms 
ASPT-medel: 4,73 4,74 4,49 

Standardavvikelse 0,169 0,340 0,248 
Ekologisk kvot: 0,81 0,81 0,77 

 

Tabell 4.2. p-värden vid jämförelser av ASPT med Tukeys post-hoc A?OVA mellan 

områdena. Inga signifikanta skillnader fanns mellan områdena. 

Område Restaurerat Uppströms 

Nedströms 0,998 0,480 

Restaurerat - 0,393 

 

Berger-Parker index 

En ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad i Berger-Parkers index mellan 

områdena (F=5,55, p=0,022). De områden som skiljer sig åt signifikant är: området nedströms 

och det restaurerade området samt området nedströms och området uppströms . Restaurerat 
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område och området uppströms skiljer sig inte signifikant åt vad det gäller Berger-Parker 

indexet.  

Dominerande arter  i proverna: nedströms prov 4-, restaurerat 2-Psidium sp. restaurerat 3-

Hydropsyche angustipennis, restaurerat 4-Simuliidae sp., uppströms 2-Tanytarsini sp. Övriga 

prover var Gammarus pulex dominerande. 

Tabell 4.3. Berger-Parker index för varje delprov från provtagningen i Åsmedstadsdiket april 
2010. Området nedströms skiljde sig signifikant från övriga provområden.  

 Nedströms Restaurerat Uppströms 

Medel  ,510 0,354 0,323 

Standardavvikelse 0,044 0,110 0,066 

 

Tabell 4.4.  p-värden vid jämförelser av Berger-Parker med Tukeys post-hoc A?OVA mellan 

områdena.*markerar att det är signifikant skillnad. 

Område Restaurerat Uppströms 

Nedströms 0,043* 0,027* 

Restaurerat - 0,844 

 

Renkonen index 

Tabell 4.5. Renkonens likhetsindex vid jämförelse av bottenfaunans artsammansättning i de 

olika områdena vid provtagning i Åsmedstadsdiket april 2010. Inga större skillnader mellan 

de parvisa jämförelserna kunde ses inom det undersökta området. Dock skiljer sig proverna 

tagna våren 2003 ganska mycket från både det restaurerade området och det uppströms 

liggande. 

Nedströms  Restaurerat Uppströms 
Restaurerat 0,655 - - 
Uppströms 0,505 0,577 - 
Proverna tagna 
våren 2003 0,552 0,316 0,409 
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Figur 5.1.  Ett flodlanskap och 

dess geomorfologiska hierarki, 

kombinationerna som leder fram 

till ett mikrohabitat är många 

(Ward 1998). 

Diskussion 
Att försöka dra slutsatser om hurvida det har skett en förändring i bottenfaunans artsamman-

sättning till följd av en restaurering av vattendraget redan två år efter ingreppet är väldigt 

svårt. Detta då för kort tid har gått sedan restaureringen gjordes. På endast två år hinner inte 

bottenfaunan återkolonisera de områden som har fått en helt ny sträckning något som styrks 

av att två av proverna på det restaurerade området var både individ och artfattiga (B5, B6). 

Vid undersökning av bottensubstratet på dessa två lokaler visade det sig att det bestod av 

packad lera och nästan ingen bottenförna alls. Bottenförnan är viktig för många arter då den 

medför gynnsamma förhållanden för nedbrytare vilka i sin är föda för predatorer(Vought & 

Lannerstad 2000). Dessa områden kommer att återkoloniseras allteftersom det blir bättre 

förutsättningar i fråga om bottensubstrat, och har då potentialen att hysa andra arter än de som 

återfanns i den här rapporten. Detta då meandrande 

vattendrag har visat sig ha en mycket stor 

habitatvariation(se figur 5.1)(Lauge Pedersen et al. 

2006b, Ward 1998). Inom det restaurerade området 

togs det två prover på platser som ej hade fått ny 

dragning vid restaureringen(B1,B2),  dessa två 

provtagningslokaler visar på en stor mängd 

individer och arter. Vid en jämförelse med prover 

tagna våren 2003 så visar den provtagningen som 

var tagen på en strycka inom det nu restaurerade 

området på en ganska artrik fauna som skiljer sig 

från de i den här undersökningen provtagna områdena. Det beror sannolikt på att 

provtagningen från 2003 skedde på tre stryckor med grus/sand botten,  medan 

provtagningarna i den här rapporten gjordes på selpartier(lugna partier) med mer dyigt 

bottensubstrat. I och med restaureringen har sträckorna som angränsar till det här området 

återfått ett mer varierande utseende med stryckor och selpartier. Vilket sannolikt med tiden 

kommer att medföra att arter migrerar till dessa nya mikrohabitat. (Lauge Pedersen et al. 

2006b, Ward 1998). 
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Figur 5.2. Rank-abudans graf för samtliga områden som visar trenden i 
artsammansättningen, notera att den är artoberoende det är alltså inte samma art i varje 
område som visas för en given punk på x-axeln. 

Området nedströms har en kurva som visar att trenden är att ett mindre antal arter dominerar 

starkt medan övriga arter tenderar att förekomma mer eller mindre sporadiskt. I det restau-

rerade området tyder trendkurvan på att det är en jämnare fördelning av artantalet, domi-

nansen av ett fåtal arter är inte lika stark. Detta kan bero på att det restaurerade området hyser 

många mikrohabitat som en följd av restaureringen(Lauge Pedersen et al. 2006a, Degerman 

2008). Området uppström har också den ett relativt flackt utseende dock har det området färre 

antal arter och en något kraftigare dominans av de dominerande arterna. Det kan tyda på att 

det i området uppströms finns ett mindre antal habitat vilket leder till färre arter. På det 

området där det togs prover våren 2003 som ligger inom det nu restaurerade är rank-

abudanskurvan flack många arter hittades i området vilket leder till en flackare kurva. Den 

flacka kurvan beror sannolikt på att det i provområdet fanns flera gynnsamma mikro-

habitat(Degerman 2008, Ward 1998).   

Ingen skillnad kunde påvisas i ASPT-värde mellan de olika lokalerna. Den ekologiska 

statusen är god i samtliga provlokaler, en viss övergödningseffekt kan påvisas vilket är helt 

normalt för ett vattendrag som rinner genom jordbruksmark. Att det inte kunde påvisas någon 

skillnad i ASPT-värde mellan områdena beror sannolikt på att områdena angränsar till 

varandra utan att det tillförs större vattenmängder. Berger-Parker´s diversitetsindex var det 

enda index som visade på en skillnad mellan områdena. Det visade att området nedströms 

skiljde sig från de övriga två. Det beror sannolikt på att det i området nedströms var väldigt 

gynnsamma förhållanden med mycket blandade lövträd i kantzonen. Vilket har visats att det 
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gynnar nedbrytare som ex. Gammarus pulex som dominerade dessa prover(Vought & 

Lannerstad 2000).  Renkonen´s index visade inte på några större skillnader mellan lokalerna.  

Den här rapporten bör följas upp med fler undersökningar, men dessa kan då begränsas till 

provtagningar endast inom det restaurerade området för att se hur det restaurerade området 

förändras. Detta då ett meandrande vattendrag med tiden kommer att kunna hysa fler arter än 

det gör idag(Lauge Pedersen et al. 2006b). De referensområdesdata som finns i rapporten bör 

kunna nyttjas som referensdata även vid kommande undersökningar av det restaurerade 

området. 
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Bilaga 1 
Funna taxa vid inventering av bottenfauna i Åsmedstaddiket, 12/4-13/4, Arter inom parentes 
är arter som endast hittas rester av, ex. snäckskal, musselskal. Rader som har markerats med 
”end. Funnen i X-sök betyder att arten endast har påträffats i sökprovet för resp. område. 
?edströms betecknas med A, Restaurerade delar med B samt område uppströms med C.         
* markerar att djuren var i puppstadie och kunde därför inte bestämmas mer noggrant. 

  Område A Område B Område C 

    A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

ANNELIDA               

HIRUDINEA               

 Erpobdellidae               

  Erpobdella               

   octoculta    1 1 3   3  6 22 1  

 Glossiphoniidae               

  Glossiphonia            4  2  

   complanata  1 1         2  2 

  Helobdella                

   stagnalis 2     11 1   1 6 4 3 3 

                  

CRUSTACEA               

MALACOSTRACA               

AMPHIPODA               

 Gammaridae               

  Gammarus               

   pulex 189 269 102 477 203 175 54 53 6 28 212 103 86 109 

                  

ISOPODA               

 Asellidae                



ii 

 

   A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

  Asellus                

   aquaticus 9 9 6 8 13 20 6 5 1 7 6 16 9 13 

                  

HEXAPODA               

INSECTA               

COLEOPTERA               

 Chrysomelidae               

  Donacia sp.    1           

 Dytiscidae               

  Hyphydrus               

   ovatus 1              

 Gyrinidae               

  Gyrinus sp. end. funnen i A-sök end. funnen i B-sök     

 Hydrophilidae               

  Hydrobius                

   fuscipes           end. funnen i C-sök 

 Scirtidae               

  Elodes sp.    5           

  Scirtes sp.  1             

DIPTERA               

 NEMATOCERA      13*     17* 39*  27* 

 Chaoboridae               

  Chaoborus               

   flavicans 5 7 10 3 20 18 44 22  21 23 33 30 55 

                  



iii 

 

    A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

 Chironomidae                

   Chironominae  4      1   1 1  15 1 

   Orthocladiinae 27 18 1 4 32 32 3 58 1 4 10 21 5 10 

   Tanytarsini 2 1 1 2 6 10 20 2 1  19 111 38 57 

   Tanypodinae 7  1 6 1 8 5 1 1 3 13 21  10 

 Limoniidae    1           

  Dicranota sp.    3 2      end. funnen i C-sök 

 Simuliidae 74 216 4 55 41 27 63 205  1     

 Syrphidae               

  Melanogaster sp.    1           

 Tipulidae 2              

  Tipula 

(Yamatotipula) sp. 

1    1          

                  

EPHEMEROPTERA               

 Baëtidae                

  Chloëon                

   inscriptum   1  1          

                  

HETEROPTERA               

 Corixidae     2    1      

  Callicorixa sp.           end. funnen i C-sök 

   praeusta      2         

  Corixa                

   punctata           end. funnen i C-sök 

               



iv 

 

   A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

  Cymatia                

   coleoptrata     end. funnen i B-sök     

 Naucoridae                

  Ilyocoris                

   cimicoides     end. funnen i B-sök     

 Nepidae                

  Nepa                

   cinera     end. funnen i B-sök     

                  

MEGALOPTERA               

 Sialidae               

  Sialis                

   lutaria     1 2 2  1  4 9 1 14 

                  

PLECOPTERA               

 Nemouridae                

  Nemoura                

   cinerea end. funnen i A-sök 2        1 1 

               

TRICHOPTERA           1    

 Hydropsychidae               

  Hydropsyche        4 1       

   angustipennis 11 3 3 8 163 8 90 56 5 9 128 2 20 13 

 Limnephilidae  39 19  14 41 24 19 21  1 27 9 1 7 

  Halesus sp. 5 4   2      3 2   



v 

 

   A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

  Glyphotaelius               

   pellucidus end. funnen i A-sök  1     1 1   

  Limniphilus                

   centralis 1          end. funnen i sök 

   decipiens 1              

   extricatus     5 3 21 27  1 end. funnen i sök 

   rhombicus end. funnen i A-sök 2 4   2  5 9 2 3 

   stigma             1  

  Micropterna               

   lateralis/sequax 1          3 1 2  

  Potamophylax               

   cingulatis    1 1  1    2    

  Phacopteryx                

   brevipennis     end. funnen i B-sök     

 Phryganidae               

  Agrypnia               

   pagetana/picta end. funnen i A-sök       1    

 Polycentropodidae               

  Polycentropus               

   flavomaculatus 1              

 Psychomyiidae               

  Lype                

   reducta end. funnen i A-sök           

               

 Rhyacophilidae               



vi 

 

   A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

  Rhyacophila               

   nubila   1 2 4  2        

 Sericostomatidae               

  Notidobia               

   ciliaris   1     1  1     

                  

MOLLUSCA               

BIVALVIA               

VENEROIDA               

 Sphaeridae               

  Pisidium sp. 21  145 270 77 404 73   2 58 54 5 26 

  Sphaerium               

   corneum    1           

                  

GASTROPODA               

PROSOBRANCHIA               

 Bithyniidae       (2)        

  Bithynia sp.               

 Hydrobiidae                

  Potamopyrgus sp.             1  

 Valvatidae              (1)  

  Valvata                

   cristata              (1) 

                  

                  



vii 

 

    A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 

PULMONATA               

 Acroloxidae                

  Acroloxus                

   lacustris 7  1 12 7 4 2 2  6 7 4 5 10 

 Lymnaeidae      end. funnen i B-sök (1)      

  Lymnaea sp.      (2)  3       

 Physidae          (1)      

  Physa                

   fontinalis     (3) (2)         

 Planorbidae      end. funnen i B-sök (2)    

  Gyraulus                

   laevis             (1)  

                  

PLATYHELMINTHES               

TURBELLARIA               

TRICLADIDA               

 Dendrocoelidae               

  Dendrocoelum               

   lacteum     end. funnen i B-sök 1  3 1 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Bilaga 2 
Bilaga 2, Provpunkternas geografiska position i Rikets nät RT90 och en kort beskrivning av 

strömförhållanden och position i strömfåran. RT90-kordinaterna för provplatserna områden 

med A är områden nedströms det restaurerade, B är restaurerade, C är uppströms det 

restaurerade. Datum när provtagning skedde anges längst till höger. Beteckningar inom 

parentes är lokalens namn under fältarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Område x y Beskrivning Datum 
A1 6472689 1487091 Sel innerkurva 12-apr 
A2 6472699 1487101 Sel ytterkurva 12-apr 
A3(A6) 6472727 1487120 Hög strömhast. Raka 12-apr 
A4(A7) 6472729 1487239 Djupt selområde mitt raka 12-apr 
B1 6471936 1487342 Snabbström (ej omgrävt) 13-apr 
B2 6471935 1487328 Djupt selområde mitt raka (ej omgrävt) 13-apr 
B3 6471957 1487300 Innerkurva snabbsel 13-apr 
B4 6471953 1487291 Snabbsel grunt område 13-apr 
B5(B6) 6471946 1487280 Ytterkurva snabbsel 13-apr 
B6(B7) 6471963 1487267 Mitt kurva snabbsel 13-apr 
C1 6471421 1487569 Raka sel, nedströms tillopp 13-apr 
C2 6471412 1487580 Raka sel, kant, nedströms tilllopp 13-apr 
C3 6471382 1487611 Raka sel, mitt för tilllopp 13-apr 
C4(C5) 6471333 1487659 Raka sel, uppströms tilllopp 13-apr 


