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Bottenfauna i Österlenåar 2007-2017

Bilaga 1. Metodik
Undersökningen har utförts av Ekologgruppen i Landskrona, som är av Swedac ackrediterat
organ. Metodiken följer följande metoder, vilka Ekologgruppen är ackrediterade för (ackred nr
1279): SS EN ISO 10870:2012 och Naturvårdsverkets ”Handledning för miljöövervakning,
Sötvatten, Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag - tidsserier”, Ver 1:1, 2010-03-01.
Undersökningen har omfattat 8 provpunkter i rinnande vatten (2009 togs endast 7 lokaler då
bottenfauna ersattes med kiselalgsundersökning i Klammersbäck). Vid varje provpunkt i
vattendragen togs 5 sparkprov över en sträcka av vardera 1 m under 60 sekunder. Proven togs
över likartade substrat, företrädelsevis över hårda bottnar med inslag av block, sten, grus och
sand. Delproven har hållits isär. Utöver sparkproven togs ett kvalitativt sökprov under 10
minuter i de miljöer som fanns på lokalen, men som inte blivit representerade i sparkproverna. I
praktiken innebar detta ofta att sökprovet riktades mot vegetation i kanten, block, grenar
och/eller håvning över ren sandbotten.
Proven konserverades i fält med etanol (80 %) till en koncentration av ca 70 %. En skiss över
lokalen och platserna för de enskilda delproven ritades in på en fältblankett. Varje lokal
fotograferades och fotopunkt markerades på skissen. Lokalbeskrivningen följer Naturvårdsverkets ”Handledning för miljöövervakning, Sötvatten, Lokalbeskrivningen, Ver 2006-04-26.
Provpunkternas lämplighet för bottenfaunaprovtagning kommenteras också. Med bra lokal eller
bra prov menas i detta sammanhang en lokal med hård botten där olika substrat finns
representerade (sand, grus, sten och block) och att djup och vattenflöde inte är större än att man
kan gå ut i ån med sjöstövlar. Med en dålig lokal avses en lokal där bottnen är av annan
karaktär t ex mjuk och dyig eller bara består av större block och/eller där det p g a djup eller
flöde ej går att komma ut i åfåran. Sorteringsarbetet har skett på laboratorium under starkt ljus
och förstoring.
En sortering och noggrann utplockning av allt insamlat material har skett. För räkning av vissa
mikroskopiska djur, som ibland förekommer i så stora mängder att det är orimligt att plocka ut
dem (t ex Chironomidae, Simuliidae och Oligochaeta) har 20 % av provet tagits ut och räknats i
mikroskop. Artbestämningsarbetet har utförts under preparer- och ljusmikroskop.
Provtagningskvalitet
Undersökningens provtagningskvalitet har beräknas som den förändring av antalet taxa som blir
då det sista delprovet räknats med (räknas i delprovsordning 1+5+4+ 3+2). Värdet redovisas i
artlistetabellen där det klassas enligt följande. Om förändringen är < 8 % bedöms
provtagningskvaliteten vara mycket god (anges med blåfärgad cell och värde >92), 30 – 8 %
god (gul cell, värde 70 – 92) och > 30 % svag (orange cell, värde under 70).

Bilaga 2. Resultatbehandling
Art- och individantal
Antalet påträffade taxa (arter) för varje lokal har räknats fram både exklusive och inklusive
sökprovets arter. Vid utvärderingen har antalet taxa angivits inklusive sökprovets arter. En
beräkning har också gjorts av antalet individer per lokal och per kvadratmeter. Dessa uppgifter
skall dock endast ses som mycket grova skattningar, eftersom metoden inte är helt kvantitativ.
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Vid utvärderingen kommenteras antal påträffade taxa (inklusive sökprov) och antal
individer/m2 med följande begrepp:
mycket lågt

lågt/litet

måttligt

högt

mycket högt

antal taxa

<15

15 – 24

25 - 34

35 - 45

>45

antal individer/m2

<100

100 – 500

510 - 2000

2000 - 4000

>4000

Funktionella grupper
Beroende på hur djuren samlar in sin föda kan de delas in i så kallade funktionella grupper:
1. Filtrerare: Lever av plankton och detritus från den fria vattenmassan, som de fångar genom
att filtrera vattnet med nät eller tentakler.
2. Detritusätare: Äter detritus (halvnedbrutet organiskt material med mikrober) på bottnen.
3. Predatorer: Rovdjur som lever av andra djur.
4. Skrapare: Äter påväxtorganismer som skrapas loss från bottnar och vattenväxter.
5. Sönderdelare: Lever av grovt organiskt material t ex växtdelar.
Proportionerna mellan de olika funktionella grupperna kan användas som ett index för bottenfaunasamhällets struktur. I ett vattensystem övre delar (bäckar och mindre vattendrag) är
sönderdelare (t ex bäcksländor) och skrapare (t ex många nattsländor och dagsländor) vanligare,
medan de nedre delarna i vattendraget med mer nedbrutet organiskt material har fler filtrerande
och detritusätande djur. Många av de försurningskänsliga djuren är skrapare. I artlistan anges
varje taxas funktionella grupp.

Försurningsindex
Försurningspåverkan har angivits för varje lokal enligt försurningsindex (Henriksson & Medin
1990). En expertbedömning av lokalens hela art- och individsammansättning samt naturliga
förutsättningar görs dock alltid för att se så att indexet ger en rättvis bild av lokalens
försurningspåverkan. I de fall bedömningen inte följer försurningsindex motiveras det i texten.
Indexet har 8 kriterier som vardera ger 1 - 3 poäng. Den sammanlagda poängen för lokalen
bedöms i en 3-gradig skala där 0-4 poäng ger bedömningen stark eller mycket stark påverkan,
4-6 poäng ger betydlig påverkan och 6 poäng eller mer ger bedömningen ingen eller obetydlig
påverkan. Tanken bakom de flytande gränserna är att poäng, som utdelats för t ex förekomst av
någon försurningskänslig dagsländeart, inte skall tillmätas alltför stor betydelse om arten endast
påträffas i enstaka exemplar. Ett annat exempel är att om flera kriterier tyder på avsaknad av
försurningspåverkan, men t ex antal taxa är för lågt för att ge tillräckligt hög poäng vid fasta
poänggränser kan ändå lokalen bedömas som icke påverkad. Kriterierna i försurningsindexet är:
1. Försurningskänsligaste (se artlista, kolumn "A") arten bland dag-, bäck- och nattsländor.
Känslighet anges efter Degerman et al 1994 (med något undantag). Kan ge max 3 poäng.
Kritiskt pH-intervall: >5,4 ger 3 p; 5,4 – 5,0 ger 2 p; 4,9 - 4,5 ger 1 p
2. Förekomst av iglar ger 1 poäng
3. Förekomst av skalbaggefamiljen Elmididae ger 1 poäng
4. Förekomst av snäckor ger 1 poäng
5. Förekomst av musslor ger 1 poäng
6. Kvoten mellan antalet individer av dagsländesläktet Baetis* och antalet bäcksländeindivider,
Baetis/Plecoptera index > 1,0 ger 2 p; 1,0-0,75 ger 1 p och <0,75 ger ingen poäng.
7. Antal taxa. Över 25 taxa (inkl sökprov)** ger 1 poäng och mer än 40 taxa*** ger 2 poäng.
8. Förekomst av märlkräftan Gammarus sp ger 3 poäng.
Modifiering
En modifiering har gjorts för att anpassa indexet till sjölitoraler (se pkt 6 och 7 ovan) * i
sjölitoralen familjen Baetidae, ** i sjölitoral > 20 taxa, *** i sjölitoral > 30 taxa.
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Beteckningen ”ingen eller obetydlig påverkan” har ändrats till ”obetydlig påverkan”.
Dessutom är klassindelningen något modifierad. Provpunkter med 6-7 indexpoäng benämns
måttligt påverkade och gränsen för ”obetydlig påverkan” har ändrats från >6 till >7, vilket ger
följande klassindelning:
0-4 p = stark-mkt stark försurningspåverkan
4-6 p = betydlig påverkan
6-7 p = måttlig påverkan
>7 p = obetydlig påverkan

Föroreningsindex – Danskt faunaindex (DFI)
Påverkan av organisk/eutrofierande förorening har angivits för varje lokal. Som underlag
har Danskt Faunaindex använts (Naturvårdsverkets Rapport 4913. Bedömningsgrunder för
miljökvalitet. Sjöar och vattendrag). En expertbedömning av lokalens hela art- och
individsammansättning samt naturliga förutsättningar görs alltid för att se så att indexet ger en
rättvis bild av föroreningspåverkan. Vid de lokaler som är försurningspåverkade, blir
bedömningen av organisk/eutrofierande påverkan svår, eftersom försurningen slår ut arter som
även är viktiga indikatorarter för organisk påverkan. Försvårande för utvärderingen är också om
lokalen ligger nära sjöutlopp, där det naturligt utvecklas samhällen med många filtrerande
organismer. Detta kan i hög grad påminna om de samhällen som utvecklas nedströms en del
punktutsläpp innehållande organiskt material. En annan yttre faktor som kan vara av betydelse i
små vattendrag är risken för uttorkning under torrperioder och bottenfrysning under sträng kyla.
Risken för detta är störst på lokaler med mycket små tillrinningsområden.
Danskt faunaindex består av två delar. Först räknar man ut differensen mellan antalet positiva
(renvatten) och negativa (smutsvatten) indikatorarter/grupper.
 Positiva arter/grupper är: virvelmaskar, släktet Gammarus, varje bäcksländesläkte, varje
dagsländefamilj, skalbaggesläktet Helodes, och arterna Elmis aenea och Limnius volckmari,
nattsländesläktet Rhyacophila, varje familj husbyggande nattsländor, snäckan Ancylus
fluviatilis.
 Negativa indikatorarter/grupper är Oligochaeta om 100 eller fler individer hittats, iglarna
Helobdella stagnalis och Erpobdella, sötvattensgråsugga (Asellus aquaticus),
sävsländesläktet Sialis, och av Diptera: familjen Psychodidae och släktena Chironomus och
Eristalis, musselsläktet Sphaerium och snäcksläktet Lymnaea. Eftersom flertalet snäckor i
släktet Lymnaea numera benämns Radix, har vi valt att ersätta Lymnaea med Radix i
indexet.
Det räcker med en individ för att indikatorarten/gruppen skall få poäng. När differensen mellan
positiva och negativa indikatorarter/grupper beräknats går man in i en tabell för att få faunaindexet. Differensen avgör i vilken kolumn man går in i. Avgörande för indexvärdet är också
vilken rad man går in på. På raderna rangordnas djur i nyckelgrupper där de djur som indikerar
den renaste miljön står på översta raden (nyckelgrupp 1). För att få gå in på den översta raden
måste mer än en av arterna/grupperna i nyckelgrupp 1 finnas på lokalen. Dessutom måste minst
2 individer av arten/gruppen finnas för att få räknas. Om ingen av nyckelgrupp 1 arterna/grupperna finns på lokalen så går man vidare ner i tabellen till nyckelgrupp 2. För att få gå in på
denna raden får inte antalet individer av Asellus aquaticus och/eller Chironomidae överstiga 4.
Andra villkor gäller för några andra rader.
Indexet kan anta ett värde mellan 1 – 7, där klass 7 betecknar den mest opåverkade miljön. Vi
har även namnsatt klasserna för organisk/eutrofierande föroreningspåverkan enligt nedan. I
vissa fall, t ex vid starkt försurningspåverkade lokaler, följs dock inte indexvärdets beteckning.
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7
6
5
4

3
2
1

= obetydlig påverkan
= svag påverkan
= måttlig påverkan
= betydlig påverkan

= stark påverkan
= stark - mycket stark påverkan
= mycket stark påverkan

Naturvärdesindex
Indexet (efter Nilsson, C. et al 2001) har konstruerats för att belysa ett vattendrags naturvärde,
främst med hjälp av kriterierna biologisk mångformighet och raritet. En total bedömning av
lokalens status ligger dock alltid till grund för den slutgiltiga naturvärdesbedömningen.
Kriteriepoäng ges på följande sätt:
 Rödlistade arter (se nedan) i kategori RE, CR, EN och VU ger 16 poäng/art, kategori NT
och DD ger 6 p/art.
 Antal taxa vattendrag: 41-45 ger 1 p, 46-50 ger 3 p, >50 ger 10 p
 Antal taxa sjölitoral: 31-33 ger 1 p, 34-35 ger 3 p, >35 ger 10 p
 Diversitet (Shannon) vattendrag: >3,85-4,15 ger 1 p, >4,15 ger 3 p
 Diversitet (Shannon) sjölitoral: >3,80-4,00 ger 1 p, >4,00 ger 3 p
 Raritet: Varje ovanlig art (se nedan under rödlistade arter) ger 3 p
Poängskala för bedömning av naturvärde:
- >16
Mycket högt naturvärde
- 6-16
Högt naturvärde
- 0-6
Allmänt naturvärde

Rödlistade arter
Rödlistade arter har klassificerats enligt Artportalen 2015. ”Rödlistade arter i Sverige 2015.”
ArtDatabanken, SLU. Även tidigare naturvärden har räknats om efter de nya klassningarna i
rödlistan. Rödlistekategorierna anges nedan:
Den svenska rödlistans kategorier:
RE Regionally Extinct (Försvunnen)
CR Critically Endangered (Akut Hotad)
EN Endangered (Starkt Hotad)
VU Vulnerable (Sårbar)
NT Near Threatened (Nära hotad)
DD Kunskapsbrist
Alla arter som förts till någon av ovanstående kategorier är för närvarande rödlistade i Sverige.
De arter som tillhör någon av kategorierna CR, EN eller VU definieras som hotade.
För bottenfaunan har även redovisats ”ovanliga” arter. Som underlag vid bedömningen av
”ovanliga” arter har använts Degerman, E. (1994), där resultatet från 5445 skilda lokaler redovisas (Limnodatas databas). För att en art skall klassas som ovanlig måste den förekomma vid
mindre än 5 % av dessa lokaler. Även fynddata från Ekologgruppens databas med för
närvarande 1983 lokaler från södra Sverige har vägts in vid bedömningen.

Shannons diversitetsindex
Diversitetsindex tar i beaktande både antal arter (taxa) och deras relativa förekomst, dvs hur
många individer det finns av en viss art och hur detta antal förhåller sig till det totala
individantalet i provet. Ett högre indexvärde anger en högre diversitet och ett mer varierat
bottenfaunasamhälle. Däremot tas ingen hänsyn till de förekommande arternas miljökrav.
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Diversitetsindexet kan ibland, t ex på individfattiga lokaler, bli relativt högt trots att miljön är
påverkad. Det tillämpade indexet, Shannons diversitetsindex (H’) har beräknats enligt
följande formel: H’ = -ni/N x log2 ni/N, där ni = antalet individer av den i:te arten och N =
totala antalet individer. Klassningsgränserna beskrivs nedan.

ASPT-index
ASPT-index (average score per taxon) (Armitage m fl 1983) beräknas genom att i provet påträffade organismer identifieras till familjenivå (klass för Oligochaeta), varje familj ges ett
poängtal som motsvarar dess föroreningstolerans, poängtalen summeras och poängsumman
divideras med det totala antalet ingående familjer. Klassningsgränserna beskrivs nedan.

EPT-index
Detta index redovisar det samlade antalet taxa bland dagsländor (Ephemeroptera), bäcksländor
(Plecoptera) samt nattsländor (Trichoptera). Klassningsgränserna beskrivs nedan.

BpHI (BottenpHauna-index)
Det finns flera möjligheter att använda och redovisa BpHI-indexet. Det sätt som använts i
denna rapport betecknas som max-BpHI och står för det högsta BpHI-värdet som noterats bland
förekommande taxa. Varje taxa har klassats utifrån försurningskänslighet och fått ett
indexvärde mellan 1 och 10, där 10 anger det mest försurningskänsliga taxat. I max-BpHI
används endast de taxa som har poäng mellan 6 och 10. Om ett sådant taxa har påträffats
indikerar det att pH-värdet inte understigit 5,5 under säsongen. För noggrannare beskrivning av
indexet, se ”Kalkning av sjöar och vattendrag. SNV Handbok 2002:1”.

Bedömning av tillstånd - vattendrag
Tabellen grundar sig på ”Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Sjöar och vattendrag”. SNV
Rapport 4913. Undantaget är EPT-index som grundar sig på Nilsson et al 2001.
Klass

Benämning

Shannons
diversitetsindex

ASPTindex

Surhetsindex

Danskt
Fauna-index
(DFI)

EPTindex

1

Mycket högt index

>3,71

>6,9

>10

7

>29

2

Högt index

2,97-3,71

6,1-6,9

6-10

6

22-29

3

Måttligt högt index

2,22-2,97

5,3-6,1

4-6

5

12-22

4

Lågt index

1,48-2,22

4,5-5,3

2-4

4

7-12

5

Mycket lågt index

≤1,48

≤4,5

≤2

≤3

≤7

Bedömning av ekologisk status – MISA/MILA, DJ-index
En bedömning av ekologisk status har gjorts enligt Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter
HVMFS 2013:19, där indexen beskrivs. Bedömningen anger den ekologiska statusen i en
femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Statusen bedöms efter tre
parametrar, ASPT-index som visar allmän ekologisk kvalitet, DJ-index som avspeglar
näringspåverkan och MISA-index som avspeglar försurningspåverkan. Både DJ och MISA
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består i sin tur av ett antal delindex. Det index som har fått sämst statusklass är utslagsgivande
för bedömningen av vilken sammanvägd ekologisk status som lokalen får.
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