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Abstract 
 

The aim of this work is to analyze if a change in the benthic community can be detected two years 

after a restoration of a small stream. The samples were taken in a small stream at Tinnerö 

Eklandskap just south of Linköping. In addition to the restored area, two reference sites 

upstream and downstream of the restored area were sampled to compare to the restored site. 

The method used for sampling of benthic fauna in the stream was kick sampling. ASPT, 

Berger-Parker and Renkonen-indices were used to find out if there was any difference 

between the reference areas and the restored area. In addition to indices, rank-abundance 

curves and species lists were made to see if there was any trend difference between the 

different areas. The only index that showed a difference between the different areas was 

Berger-Parker diversity index. The reason why there were no greater differences between the 

areas may be due to the fact that two years is too short to allow time for the benthos to re-

colonize the restored area. 

 

Keywords: benthic composition, benthic fauna, invertebrate community, kick sampling, 

Stream restoration. 
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Inledning 

Under 1900 talet blev jordbruket alltmer intensivt i Sverige. Med en växande befolkning och 

ett ökat matbehov bredde jordbruket ut sig. Detta påverkade naturliga vattendrag och 

våtmarker i anslutning till jordbruken (van Andel & Aronsson 2006). Dessa miljöer är viktiga 

då de fungerar som korridorer mellan olika naturtyper och skapar olika livsmiljöer för fauna 

och flora (van Andel & Aronsson 2006). Ett stort hot mot ekosystem och biodiversitetet i 

vattendrag är när naturliga habitat försvinner, detta då människan förändrar landskapen för att 

få ett effektivt jordbruk (Allan & Castillo 2007).  När jordbruket behövde mer odlingsbar yta 

började våtmarker torrläggas och dikas ur. Vattendragen rätades ut för att få effektivare och 

snabbare dränering från åkrarna, varför många vattendrag förlorade sin naturliga rytm och 

balans (Petersen & Petersen 1991). Dikningen innebar att många vattendrag kanaliserades. De 

homogena och raka vattendragen fick ett jämt och effektivt flöde. Pinnar, ved och större 

stenar i vattendragen avlägsnades och de gjordes djupare och bredare för att få ett effektivt 

vattenflöde och effektivare dränering (Allan & Castillo 2007). Konsekvenserna blev att de 

naturliga habitaten för bottenfaunan försvann. Effektivare vattenföring hindrar sedimentering 

och näringsämnen som kväve och fosfor som läcker från jordbruksmark transporteras till sjöar 

och hav där de orsakar eutrofiering (Petersen & Petersen 1991). 

Under de senaste decennierna har synen på utdikning av våtmarker och rätande av vattendrag 

förändrats. Kunskapen om vilka konsekvenser dikning och rätning får för näringsläckage och 

den biologiska mångfalden har ökat. Man har i stället börjat restaurera våtmarker och 

vattendrag som människan påverkat och på så sätt återskapat deras naturliga funktion (van 

Andel & Aronsson 2006). Orsaken är att man har haft stora problem när det gäller 

övergödning i sjöar och hav och att man vill återskapa den biologiska mångfalden i 

vattendragen (Petersen & Petersen 1991). Många organisationer och projekt har på senare tid 

börjat restaurerat vattendrag för att återskapa mer naturliga ekosystem, s k ecological 

enginering (Mitsch & Jørgensen 20003). Ofta handlar det om mindre restaureringar där 

vandringshinder har tagits bort eller lekplatser för bl. a öring har skapats eller förbättrats, men 

det kan också vara restaureringar för att förhindra näringsläckage. Att restaurera bäckar 

genom att skapa meandringar (Fig 1), har visat sig ge en god effekt på bottenfaunan och 

vattendragets ekosystem (Lauge Pedersen et al. 2006). Liknande restaureringar har gjorts i 

Danmark i ån Skjern och detta har visat sig ha en positiv effekt på både fauna och flora efter 

ett par år (Pedersen et al. 2006). 
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Figur 1. Flygbild över ett typisk meandrande vattendrag. Efter Svensson (2010). 

Vi har undersökt om ett vattendrag i Tinnerö eklandskap strax söder om Linköping förbättrats 

efter en restaurering. En del av bäcken rätades en gång i tiden för att få en effektivare 

avrinning från jordbruksmarken. Vid restaureringen försökte man återställa bäcken till ett mer 

naturligt vatten. Genom att återskapa tidigare meandringar i bäcken ökade habitat variationen. 

Att använda bottenfauna för att se hur ett vattendrag återhämtat sig efter en restaurering kan 

vara effektivt, då bottenfauna svarar på både kemiska och fysiska förändringar. 

Sparkprover av bottenfauna genomförs för att på så vis ta reda på om restaureringen har haft 

någon effekt.  Sparkprover togs i det i restaurerade området samt i två orestaurerade områden, 

som fungerade som referensområden. Resultaten från det restaurerade området jämfördes 

även med tidigare inventeringar från samma område. Olika index så som, ASPT (Average 

Score Per Taxon) Berger-parker- index och Renkonen-index jämfördes här mellan de olika 

delområdena för att se om det finns någon signifikant skillnad mellan dessa. Rank-abundans 

kurvor kommer även att göras för att se om det finns någon skillnad mellan 

artsammansättningen två år efter restaureringen. 

Material och metoder 

Val av plats och provtagning 

Provtagningarna av bottenfaunan delades in i 3 st delområden där två fungerar som 

referensområden till det restaurerade området av vattendraget. Referensområdena ligger 

uppströms resp. nedströms om det restaurerade området se karta i fig. 2.med hjälp av GIS 

kartor från länsstyrelsen i Östergötland och samråd med konsulten Peter Gustavsson som 

utförde restaureringen, har provplatser valts ut. 
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Figur 2.  Undersökta områden i Tinnerbäcken, Tinnerö, Linköping. A: referensområde 

nedströms. B: restaurerat område. C: referensområde uppströms. Kartorna hämtade från 

www.lst.se (Länsstyrelsens GIS-tjänster),  

 

I varje referensområde togs det 4 st sparkprover och i det restaurerade området togs det 6 

sparkprover. Anledningen till att det togs 6 sparkprover i det restaurerade området var för att 

kunna jämföra resultatet med tidigare provtagningar som CALLUNA AB har genomfört 

(Ignell & Karlsson 2003). I varje delområde togs det även ett M42 prov, vilket är kvalitativt 

sökprov. Sparkmetoden togs enligt naturvårdsverkets standard SS-EN 27 828 (Stensdotter 

Blomberg 2010-03-01)  

Vid sökprovet användes en M42 håv med maskvidd på 0,5 mm. Vid användningen av 

sparkprover är det lätt att missa en del habitat och djur som finns i dessa miljöer och det 

kompletteras med ett sökprov. Med ett sökprov menas att man aktivt söker i olika habitat som 

har blivit underrepresenterade vid sparkproven. Man söker då av habitat vid strandzonen, i 

och vid vegetationen, under stockar och stenar samt samla in de ytlevande djur man finner. 

Sökproven togs med 2 st. M42 håvar i varje delområde utmed hela sträckan mellan det första 

och det sista sparkprovet i resp. delområde.  Sökproven togs utav två personer under tio min, 

och söktiden blev då totalt 20min. Enligt SS EN 27 828 standarden ska det endast ta prover 

under 10 min men pga. av svårigheter med att ta sig fram i vattnet pga högt vattenstånd 

ökades tiden med 10 min (Stensdotter Blomberg 2010-03-01). Spark- och sökproverna 

behandlades separat. När sparkproverna och sökproverna har tagits och blivit väl markerade 

med relevant information så som datum, provplats, samt delområde så förvarades dessa i ett 

http://www.lst.se/


6 
 

kylrum över natten. Provplatserna dokumenterades genom att de beskrevs text och 

fotograferades på plats, se figur (3.4)  

 

 

Figur 3.  Exempel på foton som visar en provplats. På varje provplats tas två foton med 

provnummer för att inte blanda ihop bilderna. Bilderna är fotograferade med en Nikon D60. 

Foto: Klas Andersson 

Sållning och rensning av proverna 

När spark- och sökproverna har tagits, togs dessa in på grovlab. Inne på grovlabbet sållades 

proven för att bli av med lera och sand och annat skrufs så att proven skulle bli mer 

hanterbara inne på lab. Sållningen gick till så att 2 st såll med nätstorlek 3 mm resp. 0,5 mm 

ligger i omvartandra, dvs. 0,5 sållet är mindre till storleken och ligger i det andra sållet. Sedan 

tar man prov för prov och häller det genom sållen och sköljer det med vatten för att på så sätt 

får bort småpartiklar så som sand och lera. Kvar i det första sållet blir även större material så 

som växter, pinnar och stenar. De mindre djuren rinner igenom första sållen och samlas upp i 

nästa såll. Med en pincett kan man sen plocka ut de djuren som har fastnat i sållen. När man 

är klar med sållningen så sköljer man ner det material som blir kvar i sållen till två mindre 

hinkar(1500ml), en hink med materialet från 3mm och en hink med materialet från 0,5mm 

sållet, detta för att göra det smidigt när man sen ska sortera ut djuren. När sållningen av 

proven var färdigt så sprit lades djuren, för att förhindra predatorerna från att äta upp andra 

djur, samt för att konservera proverna. Proverna konserveras med 95 % sprit av märket 

Prolabo VWR UN1170 till en total sprithalt av 70-80 %. 

De färdigsållade proverna markerades med provnummer, delområde och datum samt med 

GPS koordinater. Det skrevs även en lapp med information och placerades i hinkarna, och det 

är viktigt att texten är skriven med blyerts då bleck tenderar att försvinna i vatten. Proverna 

förvarades sedan i ett kylrum för att sedan artbestämmas. 
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Sortering och artbestämning på lab 

Efter att proverna hade sållats och spritats så togs dessa in på lab för artbestämning. Det första 

steget inne på lab var utsortering av organismer. Proven sorterades var för sig. Det smidigaste 

sättet var att det togs små delmängder av ett prov för att lättare kunna hitta och plocka ut alla 

djur. Detta gjordes med en fjäderpincett och djuren lades sedan i små burkar med 80 % sprit. 

Burkarna markerades sedan med provnummer och delområde, detta gjordes både utanpå och 

inuti provburken för att minimera risken för ihop blandning. 

Vid artbestämningen användes stereoluppar av märket Wild M3 Heerbrugg med 6,4,16 och 

40 gångers förstorning, och vid behov fanns även ett mikroskop, även detta av märket Wild 

Heerbrugg. Som bestämningslitteratur användes diverse bestämningslitteratur se Referenser. 

Bestämningen gjordes så långt som möjligt, helst ner till art, men då det inte med säkerhet 

kunde gå ner till art angavs släkte eller familj, detta gäller bl.a. djur i tidiga utvecklingsstadier. 

Allteftersom djuren artbestämdes och räknades fördes namnen in på en artlista på en dator 

med Excel och djuren placerades i smårör med 80 % sprit för konservering. Alla prov 

sorterades och artbestämdes separat för att inte blandas. Pga. av tidsbrist uteslöts 

oligocheaterna (ringmaskarna) från proverna. I arbetet kommer definitionen ”art” även 

innefatta högre taxa så som familj, släkte etc. 

 

 
Figur 4.  Fältutrustning för insamling av bottenfaunaprover i Tinnerbäcken i april 2010 Från 

vänster, en m42 håv, sparkhåv, vanna och hink och burk, med lock samt GPS och 

anteckningsmateriel 
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Statistik och analysering av proverna 

  

Index 

De olika index som har beräknats är ASPT-index (Average Score Per Taxon), Renkonens- 

index, och Berger-parker index samt har rang-abundans kurvor gjorts över delområderna.  

 

ASPT index 

ASPT-index (Avergage Score Per Taxon) är ett mått på olika toleransskillnader hos olika 

familjer dvs. hur pass känsliga eller tåliga dom är mot eutrofiering. Är en art känslig mot 

eutrofiering så får den arten ett högt värde och om den är tålig så får den då ett lågt värde. 

Man lägger sedan ihop familjernas indikatorvärde och räknar ut medelvärdet och får då ett 

indexvärde. Med indexvärdet kan man sedan räkna ut ett EK (Ekologisk Status) genom att 

ASPT värdet divideras med ett referensvärde. Referensvärden finns i bilaga A till handbok 

2007:4 bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag på naturvårdsverket (Eriksson 2007). 

Berger- parker index 

Berger- Parker index är ett index som visar hur mycket den vanligaste arten dominerar av det 

totala antalet individer. Indexet beräknas med formeln N dominant/ N tot.  Om man skulle få 

värdet 0,5 så betyder det att hälften av alla individer i provet tillhör samma art (Ingram 2008).  

Renkonen index 

Renkonens- index är ett mått på hur pass lika proverna är varandra dvs. desto högre 

indexvärde man får, desto mer lik är de jämförda proven med varandra. Indexet är summan av 

den minsta proportionen av enskild taxa vid en jämförelse mellan två prover. Alltså ett tal 

mellan 0 till 1, där ett står för total överensstämmelse. 

Formel: 

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. 

För att beräkna index så användes ett program som heter ASTERICS 3.1.1 (University of 

Duisburg-Essen 2010). Vid användandet av ASTRERICS så valdes under inställningen 
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streamtype small lowland streams in Northern Sweden. Alla arter som hittades fick sitt egna 

ID-nummer (individ specifik) och dess taxa namn i Excel. Sedan fördes det över till 

ASTERICS som då räknade ut indexen. För att ha äldre referensinventeringar att jämföra med 

fördes även artdata från proverna 2003 in i ASTERICS, dock endast artdata från 

Åsmedstaddiket sel. 

Förutom index så gjordes det även rank-abundans kurvor. Genom att logaritmera antalet 

individer av arterna i proven så kan man plotta dessa värden i en graf och på så sätt se en 

trend i art och individsammansättningen. För detta användes Excel. Rank-abundans kurvor 

gjordes för alla delområden.  

Det räknades även ut art och individantal för alla prover för att kunna jämföras med varandra. 

 

 

Statistiska analyser 

För att göra statistiska analyser har dataprogrammet STATISTISKA använts. Envägs 

ANOVA (analysis of variance) användes för att testa skillnader och trender mellan de tre 

områdena A, B och C dvs. området nedströms, det restaurerade området samt området 

uppströms. Analysen gjordes för de olika indexerna. Envägs ANOVAN gjordes med 

konfidensgraden 95 % och skillnader mellan enskilda områden testades med Turkey`s test. 

EXCEL 2007 användes för uträkningar av enklare slag. Rank-abundans samt Berger- Parker 

indexen räknades ut direkt i EXCEL 2007.  

 

Informationssökning 

För att hitta vetenskapliga artiklar användes ScienceDirect.com och Scopus.com. 

inloggingarna till dessa sidor har skett via http://www.bibl.liu.se/databaser/databaser-

naturvetenskap?l=en. De sökord som användes var benthic evertebrate, ASPT-index, Berger-

parker index, stream ecology, Ecological Engineering, restoration of Skjern river, 

channelization of river. 

 

 

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

Artantal 

 

 

Figur 5.  Det totala antalet arter för de olika delområdenas av både spark och sökprov. De 

mörkgråa kolumnerna visar sparkprover och de ljusgråa sökproverna. 

 

 

 
Figur 6.  Taxa för de olika områdena tagna i del av Tinnerbäcken april 2010. 
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Rank-abundans kurvor 

 

Figur 7.  Rank-abundans kurva för den taxonomiska sammansättningen i 

bottenfaunasamhället i alla sparkprover tagna i området nedströms i Tinnerbäcken april 

2010. Här togs det 4 prover.  

 

Figur 8.  En rank-abundans kurva som visar trenden på artsammansättningen i det 

restaurerade området. Här kan man se att linjen planar ut mer, dvs. individantalet är mer 

fördelat över arterna. I det restaurerade området togs det 6 prover. April 2010. 
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Figur 9.  En Rank-abundans kurva som visar på trenden på artsammansättningen  uppströms. 

Grafen visar på en ganska jämn fördelning av arterna. Här togs det 4 prover.April 2010 

 

 

 

Berger-Parker index. 

Tabell 1.  Berger-Parker index för bottenfauna i sparkproverna från de olika områderna i 

Tinnerbäcken april 2010. En ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

områdena (F=5,553, p=0,022 ). 

 Nedströms Restaurerat Uppströms 

Medel  ,51 0,35 0,32 

Standardavvikelse 0,044 0,11 0,066 

 

De dominerande arterna i resp. prov var för A4 och B2 Psidium sp. och i B3 var det 

Hydropsyche angustipennis, B4 Simuliidae sp., C2 Tanytarsini sp. Övriga prover var 

Gammarus pulex (sötvattensmärla) dominerade. I tabellen kan man även se att nedströms 

skiljer sig signifikant från de övriga provområden. Detta pga mycket högt antal Gammarus 

pulex.  
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Tabell 2. Statistiska skillander (p-värden) vid jämförelser av Berger-Parkers index melllan 

områderna nedströms, uppströms samt det restaurerade, p-värden är jämförelser mellan 

områderna med Tukeys post-hoc ANOVA.  

 Nedströms  Restaurerat  Uppströms  

Nedströms   0,043 0,027 

Restaurerat  0,043  0.844 

Uppström  0,027 0,844  

 

Renkonen-index 

Renkonen-indexet visar att nedströms, och det restaurerade området är de som är mest lika 

varandra. Det restaurerade området och uppströms är även de relativt lika varandra. Det man 

även kan se är att det restaurerade området skiljer sig mest från tidigare provtagningar på 

sträckan där provtagningarna togs 2003. 

Tabell 3.  Jämförelser av bottenfaunasamhällenas likhet utryckt genom Renkonen-index för de 

tre områdena. 

 

Nedströms Restaurerat Uppströms 

Restaurerat 0,65 

  Uppströms 0,50 0,58 

 2003 0,55 0,32 0,41 

 

ASPT-index 

 ASPT är ett mått på hur pass övergött ett vattendrag är. Medelvärdet mellan de olika 

områdena visade inte på någon skillnad och de olika områdena fick den ekologiska statusen 

God.   

Tabell 4.  ASPT index medelvärden + s.d och ekologisk status för de tre områdena. Ekologisk 

status har beräknats utgående från ett referensvärde på 5,85 enligt (Eriksson 2007) 

 

Nedströms Restaurerat  Uppströms 

Medel: 4,73 4,74 4,50 

Ek Kvot: 0,81 0,81 0,77 

St. dev. 0,17 0,34 0,25 

Ekologisk status God God God 
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ASPT- Average Score Per Taxon 

Tabell 5. Statistiska skillander (p-värden) vid jämförelser av ASPT - index mellan områdena 

nedströms, uppströms samt det restaurerade, p-värden är jämförelser mellan områdena med 

Tukeys post-hoc ANOVA. 

 Nedströms Restaurerat Uppströms 

Nedströms   0,998 0,480 

Restaurerat 0,998  0,393 

Uppströms 0,480 0,393  

 

Diskussion  

Att endast två år efter en restaurering av ett vattendrag, dra slutsatser om restaureringen har 

lett till förändringar i bottenfaunasammansättningen kan vara mycket svårt. Det är en alldeles 

för kort tid då vattendraget behöver mer tid för att hinna stabiliseras och finna sin naturliga 

balans. Det enda index som visade på en tydlig skillnad mellan de olika områdena var Berger- 

Parker´s diversitets index, där området nedströms skiljde sig från de övriga två områdena. 

Anledningen är att Gammarus pulex var dominerande i området vilket kan bero på 

gynnsamma förhållanden för arten. Kantzonen nedströms var täckt med lövträd såsom al, 

björk, och ek vilket kan bidra till den stora dominansen av Gammarus pulex. Studier visar att 

vattendrag med en trädrik kantzon, framförallt flera arter av lövträd gynnar nedbrytare som 

just Gammarus pulex (Vought & Lannerstad 2000).  

Renkonens index visade däremot inte på någon skillnad mellan de olika områdena. Den 

ekologiska statusen för nedströms, uppströms och det restaurerade områdena är God. Ingen 

skillnad kunde påvisas med hjälp av ASPT-index mellan de olika områdena. Detta kan bero 

på att områderna angränsar till varandra och rinner genom jordbruksmark och har liknande 

yttre påverkan.  

Det som kan ses är att områdena (B1, B2) som ligger inom det restaurerade området men som 

inte blev omgrävts under restaureringen visade sig ha en bra artsammansättning så 

förutsättningarna för återkolonisering finns. Två andra prover inom det restaurerade som har 

grävts om var väldigt art och individfattiga (B5,B6). Detta kan bero på att bottnarna här inte 

har hunnit stabiliseras än, bottnen bestod av kompakt lera och saknade nästan helt bottenförna 

som är en förutsättning för många arter(Vought & Lannerstad 2000). Dessa områden kommer 

sakta återkoloniseras framförallt från de angränsande områdena allteftersom bottnen 

stabiliseras och nya habitat bildas(Lauge Pedersena et al. 2006).  
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Figur 10.  Rank-abundans kurvorna för uppströms, nedströms, restaurerade samt 2003´s 

provtagning. Där varje linje visar artsammansättningen från varje område. 

Området nedströms visar en trend där ett fåtal arter dominerar stort, medans de övriga arterna 

tenderar att förekomma som enstaka individer. Detta kan bero på att förhållandena i området 

gynnar några dominanta arter, dominansen kan bero på att det växer mycket blandade lövträd 

i kantzonen vilket gynnar arter såsom Gammarus pulex (Vought & Lannerstad 2000). I 

området nedströms hittades relativt många arter vilket kan bero på att det i området finns en 

hel del habitat (Lauge Pedersen et al. 2006). I det restaurerade området där bäcken är mer 

naturlig och mer varierande är art och individ antalet mer jämt fördelat. Här är dominansen av 

ett fåtal arter inte alls lika tydlig, utan individantalet är mer spritt mellan arterna i 

vattendraget. Detta gör att trendkurvan blir mer flack. Detta kan bero på att i det här området 

finns det fler habitat, såsom stenar, rötter, och mer varierad vegetation som då skapar fler 

livsmiljöer och skydd för bottenfaunan (Lauge Pedersen et al. 2006, Ward J. V. 1998). 

Området uppströms visar också på en flack kurva men har färre arter och en kraftigare 

dominans av de dominerande arterna. Detta kan tyda på att området är mer homogent vilket 

leder till färre habitat och då tenderar vissa arter att öka i individantal. Provtagningen från 

2003 visar på en flack kurva och detta kan bero på att det i området finns en hel del habitat 

och kan då hysa en hel del arter vilket området också gjorde (Degerman 2008). 

Den här rapporten bör återuppföljas med fler undersökningar framöver, framförallt inom det 

område som har restaurerats. Detta bör göras för att på så sätt se om restaureringen har haft 

någon effekt efter en längre tid. De referensområdes data som tagits fram i rapporten kan vara 

till stor användning för framtida provtagningar, då referens områdena kommer att se likadana 

ut i framtiden.  



16 
 

 

Tack/Erkännande 
  

Anders Hargeby, Handledare 

Anders Göthberg, Handledare och artbestämning 

Peter Gustavsson, Ekologkonsult 

Klas Andersson, Arbetskollega   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



17 
 

Referenser 

Tryckta 

Allan, D.J. & Castillo, M.M. 2007, Stream Ecology, Second edn, Springer, Netherlands.  

Degerman, E. 2008, Ekologisk restaurering av vattendrag, 1st edn, Naturvårdsverket, 

Fiskeriverket, Sverige.  

Eriksson, M. 2007, Status, potential och kvalitetskrav för sjöar vattendrag, kustvatten och 

vatten i övergångszon, 1st edn, Naturvårdsverket, Bromma.  

Ignell, H. & Karlsson, J. 2003, Biologiskt kontrollprogram för Tinnerbäcken och Rosenkälla, 

Calluna AB, Linköpings Kommun.  

Ingram, J.C. 2008, "Berger–Parker Index" in Encyclopedia of Ecology, eds. Sven Erik 

Jorgensen & Brian Fath, Academic Press, Oxford, pp. 332-334.  

Lauge Pedersen, M., Friberga, N., Skrivera, J., Baattrup-Pedersena, A. & Larsena, S.E. 2006, 

"Restoration of Skjern River and its valley—Short-term effects on river habitats, 

macrophytes and macroinvertebrates", Elsevier, vol. 30, no. 2, pp. 145-156.  

Lauge Pedersen, M., Møller Andersena, J., Nielsena, K. & Linnemannb, M. 2006, 

"Restoration of Skjern River and its valley: Project description and general ecological 

changes", Elsevier, vol. 30, no. 3, pp. 131-144.  

Mitsch, W.J. & Jørgensen, S.E. 20003, "Ecological engineering: A field whose time has 

come", Ecological Engineering, vol. 20, no. 5, pp. 363--377.  

Petersen, L. & Petersen, R. 1991, "Short Term Retention Properties of Channelized and 

Natural Streams ", 19910601, vol. 24, no. No. 3, pp. 1756-1757,1758,1759.  

Stensdotter Blomberg, U. 2010-03-01, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier, 

Naturvårdsverket, Sverige.  

van Andel, J. & Aronsson, J. 2006, Restoration Ecology, 1st edn, Blackwell Publishing, 

Padstowe, UK.  

Vought, L.B.-. & Lannerstad, M. 2000, "The structures of the riparian ecotone and its 

implication for stream macroinverterbrate community", Verh.Internat. Verein. limnol., 

vol. 27, pp. 1357-1360.  

Ward J. V. 1998, "Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and 

aquatic conservation", Biological conservation, vol. 83, no. 3, pp. 269-278.  

 



18 
 

Elektroniska 

Länsstyrelsernas GIS-tjänster , Sveriges Länskartor. Available: 

http://www.gis.lst.se/lanskartor/ [2010, 5/6/2010] .  

Svensson, H. 2010, 2010-02-last update, Meander [Homepage of Wikipedia], [Online]. Available: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Peru_meander1.jpg [2004, 20100528] .  

University of Duisburg-Essen 2010, 2010-last update, River assessment - Download - 

Calculation methods. Available: 

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/en/download/berechnung/ [2010, 5/7/2010] .  

 

Personliga kontakter 

Gustavsson, P. 2010a mailkontakt angående restaurerad del av Tinnerbäcken, LiU 

Gustavsson, P. 2010b Telefonsamtal 

 

Bestämningslitteratur 

Edington, J.M. & Hildrew, A.G. 1981, Caseless caddis larvae of the British isles, Freshwater 

biological association, Britain.  

Elliot, J.M. 1979, A key to the British freshwater leeches, Freshwater biological association, Britain.  

Elliot, J.M. 1977, A key to the larvae and adults of British freshwater Megaloptera and Neuroptera, 

Freshwater biological association, Britain.  

Elliot, J.M., Humpesch, U.H. & Macan, T.T. 1988, Larvae of the British Ephemeroptera a key with 

ecological notes, Freshwater biological association, Britain.  

Ellis, A.E. 1978, British freshwater Bivalve Mollusca, Academic press, London, Britain.  

Gärdenfors, U., Hall, R., Hansson, C. & Wilander, P. 2004, Svensk småkrypsfauna, Första edn, 

Studentlitteratur, Lund, Sverige.  

Holland, D.G. 1972, A key to the larvae, pupae and adults of the British species of Elminthidae, 

Freshwater biological association, Britain.  

Lindroth, C.H. 1967, Våra skalbaggar, Fjärde edn, Albert Bonniers boktryckeri, Stockholm.  

Macan, T.T. & Cooper, D.R. 1969, A key to the British Fresh- and Brackish-water Gastropods, Third 

edn, Freshwater biological association, Britain.  

Nilsson, A. 1997a, Aquatic insects of North Europa, 1st edn, Apollo Books Aps, Stenstrup, denmark.  

Nilsson, A. 1997b, Aquatic Insects of North Europe, First edn, Apollo Books Aps., Stenstrup, 

Denmark.  

http://www.gis.lst.se/lanskartor/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Peru_meander1.jpg
http://www.fliessgewaesserbewertung.de/en/download/berechnung/


19 
 

Nilsson, A. 1996, Aquatic Insects of North Europe, First edn, Apollo Books Aps., Stenstrup, Denmark.  

Nilsson, A.N. 1982, A key to the larvae of the fennoscandian Dytiscidae (Coleoptera), University of 

Umeå, Umeå, Sweden.  

Reynoldson, T.B. 1978, A key to the British species of freshwater Triclads, second edn, Freshwater 

biological association, Britain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

Bilaga 1 
 funna arter vid inventering av bottenfauna i Åsmedstaddiket, 12/4-13/4, sifrror som är 

trunkerade med en * betyder att de är puppor och kunde inte bestämmas. Arter inom parentes 

är arter som endast hittas rester av ex. snäck- och musselskal. Rader som har markerats med 

”endast. funnen i  X-sök” betyder att arten endast har påträffats i sökprovet för resp. område. 

Nedströms betecknas med A, Restaurerade delar med B samt område uppströms med C. 

  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 
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ISOPODA               

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

 Asellidae                

  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               

  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 
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    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                

  Baëtis                

   rhodani   1  1          

                  

HETEROPTERA               

 Corixidae     2    1      

  Callicorixa sp.           end. funnen i C-sök 

   praeusta      2         

  Corixa                

   punctata           end. funnen i C-sök 
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   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   

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

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

  Rhyacophila               
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   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) 

                  

                  

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

PULMONATA               

 Acroloxidae                
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  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 
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Bilaga 2 
RT90-kordinater för bottenfaunaprov år 2010 nedströms, uppströms och i restaurerat område 

i tinnerbäcken, Tinnerö, Linköping, med kort beskrivning av provplatserna. 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 
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