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Sammanfattning 
Bland de produktionshöjande skogsskötselalternativen pekas ofta dikesrensning ut som en möjlig 
åtgärd. Bristen på svenska försök och ekonomiska analyser gör att lönsamheten är mer osäker 
jämfört med andra alternativ såsom gallring och gödsling. Det finns även en risk för att oönskade 
effekter kan uppstå i vattendrag kopplade framför allt till den ökade slamtransporten. Dessa vet vi 
väldigt lite om.  

I maj 2007 initierade IVL, Sveaskog och WWF ett pionjärprojekt för att undersöka vad som händer 
med vattenkemin och bottenfaunan efter dikesrensning. Projektet fick beteckningen DiVa 
(Dikesrensningens påverkan på Vattenekosystem) och löpte 2007-2012. Projektet stöttades även 
inledningsvis av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Det har gått 4 år sedan studien avslutades 
men i samband med fältbesök och exkursioner har en omfattande erosion och sedimentation 
noterats. Hur detta har påverkat bottenfaunans förmåga till återhämtning är oklart. I detta projekt 
har vi återvänt till försöksområdena för att följa upp effekterna på bottenfauna, grumlighet och 
erosion på lite längre sikt (6-7 år). Studien finansierades av Havs- och Vattenmyndigheten och 
genomfördes under en begränsad period mellan april och september 2016. I denna rapport 
presenterar vi resultaten och diskuterar de förändringar som skett över tid. 

Försöksområdena ligger geografiskt olika i landet, ett område är beläget i Norrbottens län 
(Fagerheden) och det andra i Jönköpings län (Unnaryd). I varje försöksområde ingår tre 
avrinningsområden som en gång i tiden dikats i produktionssyfte. Två av områden dikesrensades 
efter cirka halva försöksperioden, det ena med åtgärder för att minska sedimenttransporten och det 
andra utan några som helst åtgärder. Det tredje referensområdet lämnades orört. Bottenfaunan 
samlades in med hjälp av M42-metoden och grumligheten bestämdes utifrån turbiditet och 
mängden suspenderat material. Mätningarna kompletterades med en okulär besiktning efter 
tecken på erosion och sedimentation, både vid själva provtagningssträckan samt uppströms.  

Resultaten visade att det inte går att urskilja någon dikesrensningseffekt på bottenfaunan i 
Fagerheden, oavsett om sedimentationsskydd använts eller inte. I Unnaryd var bottenfaunan 
tydligt påverkad, delvis på grund av den omfattande erosion som ägt rum uppströms 
provsträckorna och delvis på grund av att den nederst liggande slamgropen brustit i området med 
sedimentationsskydd (F_hän). De U-formade dikesprofilerna bidrog sannolikt till den kraftiga 
erosionen och sedimentationen som observerades i Unnaryd, medan de V-formade dikena i 
Fagerheden var mer stabila. Valet av skopa har därför stor betydelse för den framtida erosionen 
och behovet av nästa underhållsrensning.  

Störst påverkan på bottenfaunan noterades för taxa med hög abundans. Det fanns dock ingen 
entydig respons hos bottenfaunan utan antalet taxa både ökade och minskade efter dikesrensning, 
på grund av en förändrad konkurrenssituation och livsmiljö. Det visade sig också att en och 
samma taxa antingen kan öka eller minska efter dikesrensning, såsom knott (Simuliidae). Det är 
möjligt att denna passiva filtrerare gynnas av liten grumlighet och mer tillgång till föda, men 
missgynnas av hög grumlighet och minskade substrat att fästa på.    

De uppföljande grumlighetsmätningarna visade på ett relativt klart vatten vilket tyder på ett dåligt 
samband mellan turbiditet och suspenderat material respektive bottenfauna, åtminstone i 
Unnaryd. För att fånga tillfällen med högre grumligheten som kan uppstå vid andra 
flödessituationer krävs mer än enstaka eller månadsvisa provtagningar. Minst lika viktigt är det att 
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beskriva de hydromorfologiska förändringarna, till exempel förflyttning av sediment och 
förändringar i andelen habitat.  

De rensade dikena i Fagerheden var väl fungerande och majoriteten av hänsynsåtgärderna var 
fortfarande intakta. I Unnaryd fungerade avvattningen bitvis dåligt; i F_nor på grund av erosion 
och igenväxning och i F_hän på grund av sedimentklackar som bromsade upp flödet. 

Sammanfattningsvis har resultaten från DiVa-projektet lett till en rad viktiga slutsatser som kan 
användas vid utformandet av framtida dikesrensningsrekommendationer och åtgärder som 
behöver vidtas för god miljöhänsyn. Viktiga avvägningar är dock nödvändiga när lönsamheten 
ställs mot miljövärdena i ett dike eller vattendrag.   
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Summary 
Ditch network maintenance may increase tree productivity but could lead to undesirable effects on 
stream water quality and benthic macroinvertebrates. Little is known about these impacts in 
Swedish productivity forests. To learn more, IVL, Sveaskog and WWF initiated a study on the 
effects of ditch network maintenance on stream chemistry and macroinvertebrates. The project was 
named DiVa and ran between 2007 and 2012.  Financial support was also given by the Swedish 
Environmental Protection Agency and The Swedish Forest Agency during the initial years.  

After the project came to an end in 2012, a strong and widespread erosion and sedimentation has 
been observed in succeeding years, both at the sampling sites as well as upstream in the ditch 
network system. It is unclear how the macroinvertebrates might have been affected by this erosion 
and what the underlying causes are. In this project, we have revisited the research sites, 6-7 years 
after maintenance, to carry out a follow-up study on the macroinvertebrates, turbidity and erosion 
processes. The study was financed by the Swedish Agency for Marine and Water Management and 
was carried out between April and September 2016.  In this report, we present the findings and 
discuss changes over time. 

The two research sites are located in northern (Fagerheden) and southern (Unnaryd) Sweden, each 
including three study catchments. All catchments have at some time in the past been ditched to 
increase tree productivity. Ditch network maintenance was carried out half way through the 
project at two of the three catchments, with or without sediment control measures. The third 
catchment was left untouched as a reference. Qualitative sampling of benthic macroinvertebrates 
was carried out in the six streams using the M42-method. Both turbidity and suspended solids 
were measured to detect the presence of fine particles.  Finally, signs of erosion and sedimentation 
were detected through ocular field surveys. 

The results showed that there was no maintenance effect on macroinvertebrates, fine particles and 
erosion at Fagerheden, irrespective of method used. At Unnaryd, the macroinvertebrates had not 
recovered and a shift in species had taken place at both sites, partly due to the widespread erosion 
and sedimentation upstream and partly because the lowest lying sediment trap broke down during 
a heavy rain episode (F_hän). The difference in erosion sensitivity between Fagerheden and 
Unnaryd was explained by the type of ditch maintenance bucket. At Unnaryd, a clam shell bucket 
was used which created U-shaped ditches. These ditches were prone to erosion. At Fagerheden a 
standard bucket was used which created stable V-shaped ditches. The choice of bucket is therefore 
important for preventing future erosion.  

The largest impact on macroinvertebrates was noted for taxa with the highest abundances. 
However, the responses varied between species; some species increased in numbers while others 
decreased due to competition and a change in habitats. There was also evidence that one and the 
same taxa, such as Simuliidae, can increase and decrease in response to maintenance. We believe 
that a slight increase in turbidity would be beneficial in terms of food availability whereas a large 
influx of sediments would be harmful as the ability of Simuliidae to colonize the stream bed 
decrease.  

Water clarity, measured as turbidity and suspended solids, was high but indicated a poor 
relationship with macroinvertebrates, at least at Unnaryd. Single samples were not enough to 
describe the relationship. Instead, continuous measurements are necessary. In addition, changes in 
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hydromorphology should be included when evaluating the impact on macroinvertebrates, such as 
the sediment load and changes in habitats. 

The cleared ditches in Fagerheden were still functioning and the sediment control measures were 
intact. In contrast, the drainage at Unnaryd was generally poor due to erosion problems and new 
vegetation. At F_hän, the sediment control measures also slowed down the water movement. In 
summary a number of important observations and conclusions have been drawn which can 
provide useful insight for future ditch network maintenance recommendations.  
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1 Bakgrund 
På senare tid har intresset för dikesrensning ökat på nytt. Rensning av diken kan vara en åtgärd 
som bidrar till ökad skogstillväxt (Sikström och Hökkä, 2015), men det råder fortfarande stor 
osäkerhet kring vilka marker som är mest lämpade, hur behovet ska bedömas och när under en 
skogsrotation som störst effekt uppnås. Dikesrensning kan även ha oönskade effekter på 
naturmiljön i form av ökad grumlighet, näringsbelastning och försämrad livsmiljö för 
vattenorganismer.  

För att öka kunskapen om dikesrensningens påverkan på vattenekosystem initierade IVL Svenska 
Miljöinstitutet (framöver IVL) tillsammans med Sveaskog och WWF ett forskningsprojekt som 
pågick 2007-2012. Projektet kallades för DiVa (Dikesrensningens påverkan på Vattenekosystem) 
och stöttades även  inledningsvis av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Syftet med DiVa var att 
undersöka förändringar i vattenkemi och bottenfauna vid normal och miljövänlig (eller 
hänsynsfull) dikesrensning i norra (Fagerheden) och södra (Unnaryd) Sverige. Resultaten visade 
att dikesrensningen ökade pH-värdet och koncentrationen av kalium, oavsett rensningsmetod och 
område (Hansen m. fl., 2013). Grumligheten var låg men ökade tillfälligt efter rensningen. Effekten 
på övriga kemiska parametrar inte var lika entydig.  

Även bottenfaunan påverkades av rensningen (Hansen m. fl., 2013). I Unnaryd observerades en 
kraftig nedgång i antal taxa och individer efter den normala dikesrensningen på grund av ökad 
grumlighet och sedimentation. Innan projektet avslutades kunde en viss återhämtning i 
individantal ses, men inte till de nivåer som rådde innan dikesrensningen. Den miljövänliga 
rensningen ledde till en kortsiktig ökning i individantal vilket tydde på att de åtgärder som 
användes för att skydda bottenfaunan varit tillräckliga. Olyckligvis brast den nedersta slamgropen 
vilket orsakade en nedgång i bottenfauna drygt ett år efter rensningen. Den brustna slamgropen 
reparerades aldrig. Effekterna vid den nordliga lokalen (Fagerheden) var inte lika stora. 
Omedelbart efter rensningen ökade individantalet i de rensade dikena. Vid sista mätningen, cirka 
ett år efter rensningen, var antalet lägre jämfört med perioden innan rensningen vilket kan tyda på 
en fördröjd rensningseffekt.  

Sedan projektet avslutades har en omfattande erosion och sedimentackumulation oberverats i 
samband med fältbesök och exkursioner. Detta gäller framför allt i Unnaryd. Vad skillnaden i 
erosionskänslighet beror på mellan Unnaryd och Fagherheden är inte helt klarlagt. Det är inte 
heller känt om återhämtningsförmågan i det normalrensade diket i Unnaryd har påverkats eller 
om de åtgärder som vidtogs för att skydda bottenfaunan fortfarande fungerar.  

Havs- och Vattenmyndigheten har gett IVL i uppdrag att följa upp om dikesrensningen och den 
efterföljande erosionen fortfarande påverkar bottenfaunan 6-7 år efter dikesrensning. I uppdraget 
ingår även grumlighetsmätningar samt en okulär besiktning av dikena och vidtagna 
sedimentfällor.  
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2 Material och metoder 

2.1 Försöksområden och behandlingar 
Nedan ges en kortfattad beskrivning av försöksområdena och dikesrensningen. En utförligare 
beskrivning finns i Hansen m.fl. (2013). Fagerheden ligger i Norrbottens län (BD), cirka tre mil 
väster om Piteå (Figur 1). Området är 300 hektar stort och dikades någon gång under 70-talet. De 
vanligaste trädslagen är gran och tall i olika åldersklasser (25-65 år). Marken domineras av 
fastmark även om torvjordar förekommer. Försöksområdet i Unnaryd är cirka 100 ha stort och 
ligger 3 mil sydväst om Jönköping i Jönköpings län (F) (Figur 1). Även här domineras skogen av 
gran och tall på fastmark. Dikena i Unnaryd är betydligt äldre än i Fagerheden. Till exempel 
vittnar stora stenar kvar i dikena om att en del av dikena till och med kan vara gamla handgrävda 
uträtade naturliga vattendrag.   

I både Fagerheden och Unnaryd har mätningar av vattenkemi och bottenfauna utförts i tre 
avrinningsområden (Tabell 1). Ett av dessa utgjorde ett referensområde (ref) medan de övriga två 
rensades på ett normalt (nor) eller miljövänligt/hänsynsfullt (hän) sätt. Länsbokstäverna (F och BD) 
före behandlingarna används för att skilja områdena åt. Med normal dikesrensning avsågs en 
rensning som följde gällande lagar och föreskrifter men utan att några åtgärder vidtogs för att 
hindra spridningen av sediment. Omvänt innebar den miljövänliga rensningen att en rad olika 
metoder användes för att minska sedimentbelastningen och främja återkolonisationen av 
bottenfauna. Dessa metoder varierade från att lämna kvar stora stenar i bäcken till skapandet av 
omfattande översilningsmarker. För att främja spridningen av bottenfaunan lämnades även vissa 
sträckor orensade så att djuren kunde drifta nedströms. I ett fjärde avrinningsområde (dam) 
genomfördes endast vattenföringsmätningar. Mätningarna påbörjades 2007 och avslutades i 
december 2012.  Dikesrensningen utfördes i oktober 2009 (Unnaryd) respektive augusti 2010 
(Fagerheden). All rensning skedde nerifrån och uppåt i dikena. 

 
Figur 1. Karta över försöksområdena. Fagerheden ligger cirka 3 mil väster om Piteå medan Unnaryd är belägen cirka 3 
mil sydväst om Jönköping. 
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Tabell 1. Beskrivning av försöksområdena och utförd dikesrensning. Ingen rensning skedde i 
referensområdena eller de områden som användes som hydrologisk referens (BD_dam och F_dam). 
Koordinaterna anger platsen för provtagning.  

Område Lokalnamn 
Koordinater 

(RT90) 
Storlek 

(ha) 
Dikat 

Dikesrenings
metod 

Datum för 
rensning 

BD_nor Fagerheden 2 
7256510/ 
1735880 

67,2 Ja Normal hänsyn 17-27 aug 2010 

BD_hän Fagerheden 3 7256030/ 
1737830 

84,5 Ja Förhöjd hänsyn 17-27 aug 2010 

BD_ref Fagerheden 1 
7256640/ 
1735820 45,7 Ja -  

BD_dam Fagerheden 4 
7256785/ 
1737135 

57,7 Ja -  

F_nor Laggen 6389474/ 
1378642 

39,9 Ja Normal hänsyn 6-11 okt 2009 

F_hän Getaråsmossen 1 
6388567/ 
1378725 24,0 Ja Förhöjd hänsyn 6-11 okt 2009 

F_ref Getaråsmossen 3 6388628/ 
1378384 

17,1 Ja -  

F_dam Kanshestra 6389148/ 
1383084 

24,6 Ja -  

2.2 Grumlighet 
I samband med bottenfaunaprovtagningen 2016 gjordes fältmätningar av turbiditet i nor, hän och 
ref. Vattenprover samlades in för senare analys av suspenderat material på laboratoriet. All 
provtagning gjordes av Margareta Setterberg, Limnia. Bestämningen av halten suspenderat 
material gjordes av IVL enligt svensk standard (SS-EN 872:2005). Porstorleken på glasfiberfiltrena 
(Whartman GFA) var 1.6 µm. Vid beskrivningen av tillståndet användes intervallgränserna enligt 
Naturvårdsverket (1989) och Naturvårdsverket (2000)  för klassning av slamhalt (i.e. suspenderat 
material) och grumlighet (i.e. turbiditet).  

2.3 Bottenfauna  
Uppföljande provtagning av bottenfaunan genomfördes den 29 april 2016 i Unnaryd och den 26 
maj 2016 i Fagerheden i nor, hän och ref. För provtagningen ansvarade Margareta Setterberg, 
Limnia. Bottenfauna samlades in enligt M42-metoden (oberoende urval) vilket är samma metod 
som använts vid tidigare provtagningar (Hansen m. fl., 2013). Kortfattat går metoden ut på att 
samla in bottenfaunan med hjälp av en håv efter det att botten grumlats upp med hjälp av foten 
(Figur 2). För mer information, se Naturvårdsverkets (2008) vägledning för insamling av 
bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag.   

För bestämning av bottenfaunan ner till artnivå (om möjligt, annars familj) ansvarade Carin 
Nilsson, Medins Havs och Vattenkonsulter AB. Medins är ackrediterade enligt Swedac. 
Indelningen av funktionella födogrupper gjordes med hjälp av programvaran Asterics (version 
4.04, www.aqem.de) som används för att bedöma den ekologiska statusen av vattendrag baserat 
på förekomsten av bottenfauna.  
 

http://www.aqem.de/
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Figur 2. Provtagning av bottenfaunan i Unnaryd (F_nor). Foton: Therese Zetterberg. 

2.4 Okulär besiktning och funktionskontroll 
Den okulära besiktningen av referensdikena och de dikesrensade områdena gjordes den 29 april 
(Unnaryd) respektive den 19-20 oktober (Fagerheden), 2016 av Therese Zetterberg och Karin 
Hansen, båda vid IVL. Vid besiktningen undersöktes synbara tecken på erosion i form av 
underskurna diken, kantras, sedimentavlagringar samt ansamlingar av mossa. Med sediment 
avses både organiskt och minerogent material. Ovanpå dessa kan mossor växa. Djupet på 
bottensedimenten uppskattades med hjälp av en tumstock som försiktigt fördes ner tills dess att 
det tog stopp (hårdbotten, Figur 3). Vid fältbesöken gjordes även en bedömning av huruvida 
dikenas vattenavledande förmåga påverkats av erosionen och eventuell igenväxning. I 
besiktningen ingick också att kontrollera hänsynsåtgärdernas funktion och livslängd. 
Redovisningen sker huvudsakligen i form av fotografier.  

  
Figur 3. Tjockleken på sedimenten uppskattades med hjälp av en tumstock. Foton: Therese Zetterberg.  
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3 Resultat och diskussion 

3.1 Grumlighet 
Resultaten från fältmätningarna i Fagerheden indikerade obetydligt grumlat vatten (≤0.5 FNU), 
oavsett lokal och behandling (Tabell 2). Mängden suspenderat material låg under 
kvantifieringsgränsen på 1 mg l-1 men ovanför detektionsgränsen på 0.3 mg l-1 vilket indikerade 
mycket låg slamhalt (≤1 mg l-1). Överlag var skillnaden i vattenkemi liten mellan lokalerna och den 
låga grumligheten tydde på att effekten av dikesrensningen var över. Tillfälligt högre halter i 
samband med höstregn och/eller vårflod kan dock inte uteslutas.  

I Unnaryd var grumligheten och slamhalten generellt högre än i Fagerheden (Error! Reference 
source not found.). I F_hän var vattnet måttligt grumlat (1,0–2,5 FNU) medan det var svagt 
grumlat (0,5-1,0 FNU) i F_nor och F_ref (Error! Reference source not found.). Den högre 
grumligheten i F_hän yttrade sig även i något högre halter suspenderat material (1,5 mg l-1), på 
gränsen mellan mycket låg och låg slamhalt. Detta kan jämföras med F_nor och F_ref där mängden 
suspenderat material var 0,6 respektive 0,9 mg l-1.  

Sammantaget tydde grumlighetsmätningarna på att den långsiktiga (6-7 år) påverkan av 
dikesrensning var över med undantag av F_hän. Detta strider delvis mot bottenfaunaresultaten 
(kapitel 3.2) och den okulära besiktningen (kapitel 0). Till exempel var bottenfaunan i F_nor 
fortfarande påverkad med avseende på individantal och artsammansättning. Vid besiktningen 
framkom det även att en omfattande erosion och sedimentation ägt rum uppströms provsträckan. 
Trots detta pekade både turbiditet och mängden suspenderat material på ett relativt klart vatten. 
Dessa två vanliga parametrar för uppföljning av grumling i vattnet var således inte tillräckliga för 
att beskriva påverkan på bottenfaunan efter dikesrensningen. Det kan finnas flera förklaringar till 
detta. Till exempel rådde det relativt vindstilla och torra förhållanden vid provtagningen som inte 
grumlade vattnet. En högre grumlighet i samband med kraftiga regn kan därmed inte uteslutas. 
Vidare är analysen för suspenderat material inte utvecklad för de låga halter som råder i små 
skogsbäckar. Slutligen varierar resultaten beroende på filtrets porstorlek. I detta projekt användes 
en porstorlek på 1.6 µm för att kunna uppfylla villkoret om att vattnet skulle hinna passera filtret 
på under 1 minut. Partikulärt material mellan 0,45–1,6 µm kan därmed ha förbisetts.  

Tabell 2. Resultatet från de vattenkemiska fältmätningarna (turbiditet) och analys av mängden 
supsenderat material. Nor=Normal dikesrensning, Hän=Hänsynsfull eller miljövänlig dikesrensning och 
Ref=Referensdike.  

Område Provlokal Datum Turbiditet (FNU) Suspenderat material (mg l-1) 
Fagerheden BD_nor 160526 0,40 0,6 
 BD_hän 160526 0,28 0,6 
 BD_ref 160526 0,21 0,3 
     
Unnaryd F_nor 160429 0,64 0,6 
 F_hän 160429 1,74 1,5 
  F_ref 160429 0,66 0,9 
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3.2 Bottenfauna 

3.2.1 Uppföljningen 2016 
Resultaten från bottenfaunaundersökningarna 2016 visade på en relativ art- och individfattig miljö 
(Figur 4 och Figur 5) och inga rariteter påträffades.  

Fagerheden 
I Fagerheden varierade antalet taxa från 7 till 12 och antalet individer mellan 528-675 (Figur 4). 
Bottenfaunan dominerades i huvudsak av bäcksländor (Nemoura Cinerea, 44-62 %) och knott 
(Simuliidae, 23-42 %) (Bilaga 1). Andra taxa som förekom i samtliga tre diken, men i betydlig lägre 
individantal, var tvåvingarna Tanypodinae (1-2 %) och Orthocladiinae (1-9 %) samt nattsländan 
Plectrocnemia sp. (1-2 %). Övrig taxa påträffades endast i ett eller två av dikena. Bland dessa 
utmärker sig den renvattenlevande bäcksländan Nemurella pictetii som återfanns både i BD_nor (4 
individer) och i BD_hän (48 individer) men inte i BD_ref.  

Bland de funktionella födogrupperna i Fagerheden dominerade passiva filtrerare (23-42 %) medan 
fördelningen av övriga grupper utgjorde mindre än 12 % (Figur 6). Observera att det saknades 
kunskap om födogrupp (45-63 %) för ett flertal taxa. Det högsta antalet passiva filtrerare återfanns i 
BD_ref (42 %) jämfört med BD_nor (34 %) och BD_hän (23 %). För övriga grupper var skillnaden 
liten mellan dikena.   

Unnaryd 
I Unnaryd var antalet taxa något högre (11-19) och individantalet varierade mellan 402-1333 
individer (Figur 5). I F_ref var antalet individer mer än 2-3 gånger så högt som i F_nor och F_hän. 
Det var framför allt tvåvingarna Orthocladiinae, Tanytarsini, Tanypodinae samt bäcksländan 
Leuctra nigra som dominerade i antal och utgjorde mer än 80 % av bottenfaunasamhället (Bilaga 1). 
Samma taxa påträffades även i F_nor och F_hän, men i väsentligt lägre individantal. I F_nor var 
det istället bäcksländorna Nemurella pictetii, Nemoura cinerea samt i något lägre utsträckning 
nattsländan Plectrocnemia sp. som dominerade (tillsammans 66 %). De var även rikligt 
förekommande i F_hän liksom Leuctra nigra och Simuliidae som tillsammans (alla tre) stod för 71 % 
av tätheten. Övrig taxa i Unnaryd förekom antingen i lägre individantal eller endast i en eller två 
av bäckarna. Bland dessa noterades frånvaron av knott (Simuliidae) i F_ref och närvaron av 
Eloeophila sp. och Leuctra hippopus i F_hän men inte i de två andra dikena. 

Jämfört med Fagerheden var fördelningen av födogrupper i Unnaryd mer balanserad (Figur 6). I 
samtliga tre diken utgjordes den största gruppen av samlare (20-45 %), följt av predatorer (9-18 %) 
och betare/skrapare (11-12 %). Även i Unnaryd saknas information om födogrupp för 24-34 %. 
Antalet samlare var nästan dubbelt så stor i F_ref (45 %) jämfört med F_nor (22 %) och F_hän (20 
%), och passiva filtrerare saknades helt och hållet.  
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Figur 4. Antal individer (staplar) och taxa (linje) vid varje provtagningstillfälle och lokal i Fagerheden, norra Sverige. 
BD_nor=normal dikesrensning, BD_hän=hänsynsfull eller miljövänlig dikesrensning och BD_ref=referensdike.  Den 
svarta, lodräta linjen indikerar perioden före och efter dikesrening. Observera att dikena i BD_ref är orensade varför den 
lodräta linjen saknas i figuren. Notera också att provtagningen den 14 oktober, 2009 uteblev i BD_nor på grund av snabb 
igenfrysning. 
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Figur 5. Antal individer (staplar) och taxa (linje) vid varje provtagningstillfälle och lokal i Unnaryd, södra Sverige. 
F_nor=normal dikesrensning, F_hän=hänsynsfull eller miljövänlig dikesrensning och F_ref=referensdike.  Den svarta, 
lodräta linjen indikerar perioden före och efter dikesrening. Observera att dikena i F_ref är orensade varför den lodräta 
linjen saknas i figuren. 
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Fagerheden Unnaryd 

        

      

            

Figur 6. Procentuell fördelning av funktionella födogrupper bland individerna i Fagerheden (vänster) och Unnaryd 
(höger).  
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3.2.2 Jämförelse med tidigare provtagningar 
Fagerheden 
Under perioden 2008 till 2016 varierade antalet individer och taxa naturligt beroende på säsong 
(Figur 4). Till exempel registrerades en ovanligt låg täthet (45 individer) i BD_ref hösten 2009, 
vilket sammanföll med att vintern kom tidigt och många djur redan hade hunnit gräva ner sig 
djupt i sedimenten. Samma trend observerades i BD_hän medan provtagningen uteblev helt och 
hållet i BD_nor på grund av det tjocka istäcket.  

Efter dikesrensningen i augusti 2010 noterades en liten nedgång i antalet individer både i BD_nor 
och i BD_hän, men eftersom antalet individer även minskade i BD_ref kan nedgången ha naturliga 
orsaker (Figur 4). Det som istället utmärkte sig var den kraftiga ökningen i individantal våren 
därpå (25 maj 2011), både i BD_nor och i BD_hän. Ökningen var inte lika uttalad i BD_ref. En 
förklaring kan vara att bottenfaunan driftat och sökt skydd vid större stenar utmed 
provtagningssträckan. Det var framför allt Orthocladiinae som stod för ökningen i BD_nor, och i 
något mindre utsträckning Simuliidae, Nemoura cinerea och Plectrocnemia sp. (Bilaga 2). 
Plectrocnemia sp. livnär sig på material som samlas i deras nät och gynnades vid den ökade 
partikeltransporten. I BD_hän var det istället Simuliidae och Nemoura cinerea som ökade mest, och 
samma taxa stod för den svaga ökningen i BD_ref.  

Vid höstprovtagningen samma år (2011) sjönk individantalet i BD_nor och BD_hän till de lägsta 
nivåerna som uppmätts under projektperioden. Det var framför allt Simuliidae som stod för denna 
minskning, se nedan. Normalt sett verkar antalet individer minska vid höstprovtagningarna, vilket 
även mätningarna i BD_ref visade på. Men minskningen i de rensade områdena (jämfört med det 
medelantal som rådde innan rensning) var större i BD_nor (-75 %) och BD_hän (-61 %) jämfört med 
BD_ref (-40 %), vilket tyder på att rensningen kan ha påverkat den nya generationen bottenfauna. 
Eftersom projektet avslutades efter denna höstprovtagning är det omöjligt att veta om 
individantalet fortsatte att vara lågt, men vid återbesöket i maj 2016 (6 år efter rensningen) var det 
totala antalet individer tillbaka på samma nivåer som registrerades innan dikesrensningen. Som 
nämndes i kapitel 3.1, dominerades taxan i dikena i huvudsak av bäcksländor (Nemoura Cinerea, 44-
62 %) och knott (Simuliidae, 23-42 %).  

En oväntad effekt av dikesrensningen var att den renvattenkrävande bäcksländan Nemurella pictetii 
för första gången påträffades i BD_nor i maj 2011 (1 individ) och återigen vid uppföljningen i maj 
2016 (4 individer) (Bilaga 1). I BD_hän noterades inga individer förrän i maj 2016, men då 
registrerades hela 48 individer. Som jämförelse har ännu inte några individer påträffats i BD_ref. 
Nemurella pictetii räknas som föroreningskänslig och är renvattenkrävande. Den gynnas av 
grundvattenuppströmning där botten kan bli renspolad av grundvattenuppströmningen. Kanske 
har rensningen inneburit att grundvattnet lättare kommer upp på vissa platser på botten och 
därmed har bäcksländan kunnat kolonisera dessa platser. Alternativt har antalet habitat minskat 
och lett till en koncentrering av individer.  

Variationen i antal taxa mellan provtagningstillfällena har varit liten, oavsett lokal och behandling 
(Figur 4). Det har inte heller skett någon större förändring mellan de funktionella grupperna med 
undantag av en nedgång hos de passiva filtrerarna (framför allt Simuliidae), året efter rensning 
(hösten 2011, Bilaga 2). Till exempel minskade antalet Simuliidae från 538 till 3 individer i BD_nor, 
och från 778 till 35 individer i BD_hän mellan maj och september, 2011 (Bilaga 1). Det är dock svårt 
att säga om dikesrensningen verkligen har haft en effekt på Simuliidae eftersom individantalet 
även minskade i BD_ref (från 60 till 25) under samma period. Vid återbesöket 2016 hade Simuliidae 
återhämtat sig och var en av de taxa som dominerade.  
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Eftersom projektet avslutades endast ett år efter rensningen är det inte omöjligt att effekten av 
dikesrensning kan ha varit fördröjd, något som nedgången i individantal pekade på. Utvecklingen 
i BD_hän och BD_nor samvarierade med BD_ref och det är därför svårt att avgöra om upp- och 
nedgångarna i individantal har naturliga orsaker eller beror på själv dikesrensningen. Den relativt 
stora minskningen i individantal i både BD_hän och BD_nor (kopplad framför allt till passiva 
filtrerare) tyder ändå på en viss påverkan. Oavsett om så är fallet eller inte visar mätningarna 2016 
på att påverkan inte längre går att påvisa. Effekter längre ned i systemet kan dock inte uteslutas på 
grund av resuspension av sedimenterat material.  

Unnaryd 
Jämfört med Fagerheden hade Unnaryd en högre artrikedom. Totalt sett påträffades 43, 48 och 44 
taxa i F_nor, F_hän respektive F_ref, men aldrig mer än 23, 26 eller 24 taxa vid ett och samma 
provtagningstillfälle (Figur 5, Bilaga 1). Det innebär att många taxa endast förekom som enstaka 
exemplar vid ett eller flera provtagningstillfällen vilket betyder att det kan vara svårt att bedöma 
påverkan av dikesrensning utifrån dessa taxa. Vid nedanstående beskrivning har vi därför valt att i 
första hand lyfta fram de individer som bidragit mest (80 %) till skillnaderna före och efter 
rensning baserat på SIMPER-analyser (Similarity Percentage breakdown, Clarke, 1993). Nedan 
beskrivs först förändringarna i F_nor och därefter i F_hän respektive i F_ref.  

Dikesrensningen i Unnaryd hade en stor påverkan på bottenfaunan i F_nor (Figur 5). Två månader 
efter rensningen återfanns endast 4 % eller totalt 154 individer mot tidigare 1822 (maj 2008), 3842 
(december 2008) och 1149 (maj 2009) individer. Vid de efterföljande provtagningarna syntes en viss 
återhämtning i individantal, men vid återbesöket i maj 2016 var antalet individer (och taxa) 
fortfarande lägre (402 individer) än innan rensning.  Rensningen påverkade även 
artsammansättningen och fördelningen av funktionella grupper i F_nor. Innan rensningen 
dominerades bottenfaunan av passiva filtrerare (i medeltal 37 % som utgjordes av framför allt 
Simuliidae, Bilaga 3). Efter rensningen var det istället samlare, betare/skrapare, sönderdelare och 
predatorer som dominerade medan de passiva samlarna endast utgjorde 6 % (Figur 6).  

Hos enskilda taxa var det i första hand Simuliidae som minskade i antal efter dikesrensningen 
(Bilaga 1). En svag återhämtning noterades vid de sista mätningarna innan projektet avslutades 
2011. Vid återbesöket i maj 2016 hade individantalet minskat på nytt och endast 19 individer 
påträffades i provmaterialet. Det är möjligt att den erosion som noterades under projektperioden 
och som sedan verkar ha tagit fart under perioden 2012-2016 har lett till ökad grumlighet och 
sedimentpålagring. Detta har i sin tur lett till en minskning av lämpliga substrat (stenar och 
grenar) som Simuliidae kan fästa vid med sina hakar. En annan art som minskade väsentligt efter 
rensningen var den nätbyggande nattsländan Plectrocnemia sp., vilket skulle kunna bero på att de 
stressats av att försöka hålla näten rena. En viss återhämtning sågs vid sista mätningen hösten 
2011, men ingen ytterligare förändring skedde mellan 2012-2016 och individantalet var fortfarande 
lägre 2016 än innan rensningen. Ytterligare en art som ännu inte nått upp till det antal som rådde 
innan rensningen var bäcksländan Nemoura cinera. Omvänt fanns det viss taxa som ökade i antal 
efter rensningen, i synnerhet två bäcksländor (Leuctra nigra och Nemurella pictetii). Ökningen av 
Nemurella pictetii var motsägelsefull eftersom den är föroreningskänslig och renvattenkrävande. 
Som nämnts tidigare är det möjligt att driftande djur sökt skydd vid grundvattenutströmningar 
och ökat i antal just där, på samma sätt som i Fagerheden. Tillsammans stod dessa 5 taxa för 80 % 
av skillnaden i täthet före och efter dikesrensning och skulle kunna användas som indikatortaxa 
vid dikesrensning. De andra 38 taxa stod för 20 % av skillnaden. Bland dessa kan nämnas 
tvåvingen Corynoneura sp. där mellan 53 och 130 individer noterades innan rensningen men som 
efter rensningen inte har påträffats. Detsamma gäller Chironiminae. Omvänt har taxa som inte 
existerade innan rensningen eller endast förekom som enstaka exemplar ökat i antal efter 
rensningen, såsom Dicranota sp.   
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Sammanfattningsvis har dikesrensningen i F_nor haft en tydlig effekt på bottenfaunan i form av 
minskat individantal och förändrad artsammansättning. Några taxa har tillkommit medan andra 
har minskat i antal. Dikesrensningen verkar därför ha olika effekt på olika taxa. Det är tydligt att 
ett flertal taxa som visat tecken på återhämtning (ex. Simuliidae, och Leuctra nigra) återigen har 
minskat vid återbesöket 2016. Förutom att minimera grumligheten och sedimenttransporten i 
samband med dikesrensning är det lika viktigt att begränsa den efterföljande erosionen som 
uppstått och fortsätter påverka bottenfaunan i F_nor.  

I F_hän ökade istället bottenfaunan (framför allt Simuliidae) omedelbart efter rensningen vilket 
kan bero på ökad drift till följd av grumling och sedimentation (Figur 5, Bilaga 1). Sedan dess har 
utvecklingen i F_hän samvarierat med F_ref. En viss nedgång i antal individer observerades i 
november 2010 vilket skulle kunna bero på att slamgropen, belägen strax ovanför 
provtagningssträckan, brast och stora mängder slam frigjordes. Slamgropen reparerades aldrig. Å 
andra sidan minskade även individantalet i F_ref vid samma tidpunkt. Dikesrensningens påverkan 
på det totala individantalet var därför svår att urskilja. Vid den senaste mätningen i maj 2016 var 
individantalet något lägre än innan rensningen, och betydligt lägre än i F_ref, något som skulle 
kunna bero på att hänsynsåtgärderna bitvis fungerat dåligt och delvis brustit och därmed inte 
skyddat tillräckligt mot erosionen. 

Trots begränsad påverkan på individantal har dikesrensningen i F_hän ändå lett till en viss 
förskjutning bland taxa och de funktionella grupperna. Till exempel har passiva filtrerare 
(Simuliidea) ökad på bekostnad av samlare och skrapare (Bilaga 1 och 3). Vid uppföljningen 2016 
liknade fördelningen dock den som existerade innan rensningen men artförskjutningen kvarstod. 
Bland individuella taxa ökade framför allt Simuliidae och Psidium sp. efter rensningen. Andra taxa 
som ökade, men i mindre utsträckning, var Lecutra nigra, Leuctra hippopus och Tanytarsini sp.  Bland 
de taxa som minskade kraftigt fanns Corynoneura sp., Orthocladiinae. Det var framför allt efter det 
att dammen brast som dessa taxa sjönk till några enstaka exemplar. Även Nemoura cinera sjönk i 
antal men såg ut att ha återhämtat sig något vid de två sista mätningarna (hösten 2011 och maj 
2016). Andra taxa som minskat något i antal var Tanypodinae och Plectrocnemia sp. Tillsammans 
förklarade dessa 10 taxa 80 % av skillnaden i täthet före och efter rensningen. Övriga 38 taxa 
förklarade endast 20 %. Bland dessa finns det många som uppträdde efter dikesrensningen men 
endast som enstaka exemplar såsom Limnephilidae och Agabus sp. Andra taxa försvann efter 
rensningen såsom Dytiscidae. Slutligen finns det en art som gynnades en kort tid efter rensningen 
och som sedan försvann helt och hållet; Leptophlebia sp. Mätningarna i F_hän visar att det inte alltid 
är tillräckligt att beskriva påverkan utifrån antal individer, antal taxa och fördelnigen av 
funktionella grupper utan hänsyn behöver dessutom tas till eventuella förändringar i 
artsammansättning.  

Antalet taxa och individer i F_ref varierade naturligt mellan provtagningarna och har under hela 
projektperioden dominerats av samlare (Figur 6). Skillnaderna före och efter provtagningen var 
dock inte signifikanta (opubl. data), men vi noterar ändå att Corynoneura sp. nästan har försvunnit, 
på samma sätt som i F_nor och F_hän (Bilaga 1). Det har även skett en viss nedgång i 
Orthocladinae och Nemoura cinera. Taxa som har ökat är Oxyethira sp., Lecutra nigra, Tanypodinae 
och Tanytarsini.  
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3.3 Okulär besiktning och funktionskontroll  
Redovisningen av den okulära besiktningen och funktionskontrollen av dikenas och 
hänsynsåtgärdernas status sker huvudsakligen i form av fotografier. För att lättare kunna följa med 
var i försöksområdena fotografierna i Figur 7-28Figur 1 är tagna hänvisar vi till Bilaga 4 
(Fagerheden) och 5 (Unnaryd). 
 
Fagerheden 
Dikessystemet i Fagerheden var betydligt mer omfattande än i Unnaryd och många av dikena var 
helt igenväxta innan rensningen påbörjades (Figur 7). Rensningen skedde i augusti 2010 varvid en 
sträcka motsvarande 7,6 km (BD_nor) respektive 5,5 km (BD_hän) rensades. För att underlätta 
framkomligheten föregicks rensningen av en upphuggning i april, 2010 (endast BD_nor och 
BD_hän) som resulterade i 1062 m3f virke (Figur 8). Avverkningen gjordes endast på den ena sidan 
om diket eftersom grävmaskinen inte kunde grensla dikena. Bredden på gatorna varierade från 5-
10 meter. Körning närmast dikena undveks och inga körskador uppstod även om det var 
ordentligt blött i marken. 

Innan rensningen var provtagningssträckan vid BD_nor öppen med liten igenväxning (Figur 9). 
Vattnet rann fritt och botten utgjordes av hårdbotten. Rensningen ledde inte till några tjocka 
sedimentlager, men trots att botten såg relativt opåverkad ut grumlades ändå vattnet vid 
omrörning. Detta berodde på att fina sediment kilat in sig mellan grus och stenar som lätt 
virvlades upp och bildade sedimentmoln. Strax nedanför provtagningsområdet påträffades ett 
parti med större sedimentavsättningar vilket visade att transporten av partiklar och slam ändå 
varit betydande. I samband med den sista provtagningen hösten 2011 hade inga större 
förändringar skett. Vid återbesöket i maj 2016 visade det sig att mycket av finsedimenten hade 
spolats bort och grumlingen var obetydlig. Området strax nedanför provtagningssträckan med 
sedimentavlagringar hade också spolats ren och diket såg likadant ut som innan rensningen (Figur 
9).  

I det intilliggande avrinningsområdet (BD_hän) skedde dikesrensning med förhöjd hänsyn. Det 
innebar bland annat att ett antal slamgropar anlades för att minska vattenhastighet och 
sedimentation av partiklar. På tre ställen anlades även översilningsmarker varigenom vattnet 
passivt tog sig fram och filtrerades genom marken innan det sipprade ut i ett nedanliggande dike 
(Bilaga 4). Vissa dikesarmar lämnades även orörda för att främja återkolonisationen av 
bottenfauna. Innan rensningen var diket öppet och hade god vattengenomströmning (Figur 10). 
Botten utgjordes av hårdbotten. Efter rensningen grumlades vattnet starkt och lager med sediment 
bildades vid lugnare strömpartier. Det är möjligt att anläggandet av översilningsmarker, särskilt 
den lägst liggande, kan ha bidragit till slamtransporten. Längs med partier där vattnet rann fortare 
var botten helt renspolad. Vid provtagningen hösten 2011 var delar av provtagningssträckan 
fortfarande påverkad av suspenderat material, men vid återbesöket 2016 hade tillståndet 
förbättrats. Botten var relativt renspolad och vattnet grumlades endast obetydligt vid omrörning. 
Viss erosion noterades fortfarande längs med kanterna men denna verkade ha liten påverkan på 
botten som var hård och stum att gå på (Figur 10). I både BD_nor och BD_hän visade den okulära 
besiktningen därmed att dikesrensningseffekten var över. 

Referensdiket (BD_ref) liknade BD_nor och BD_hän med öppet strömmande vatten och hårdbotten 
(Figur 11). Under projektperioden skedde inga större förändringar i vattenkvalitet eller 
bottenfauna (Hansen m. fl., 2013). Dock noterades förhöjda halter suspenderat material i augusti 
2011 vilket sammanföll med rensningen i BD_nor och BD_hän. Någon koppling till själva 
dikesrensningen fanns dock inte. Däremot skedde dikesrensning under en period med ihållande 
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varmt och torrt väder och efter ett par dagar torkade BD_ref ut helt och hållet. Den lilla 
vattenmängden som fanns att tillgå vid provtagningen gjorde det svårt att fylla vattenflaskorna 
utan att samtidigt röra upp botten, något som kan ha kontaminerat proverna. Vid återbesöket 2016 
noterades inga förändringar utmed provtagningssträckan (Figur 11).  

Som ett komplement till dessa okulära undersökningar i provtagningssträckorna gjordes även 
kontroller högre upp i systemet för att undersöka tecken på erosion, kantras och igenväxning som 
kan ha påverkat provpunkterna nedströms. Jämfört med Unnaryd var erosionen begränsad även 
om viss sedimentation och kantras förekom bitvis (Figur 12-14). Tjockleken på dessa 
sedimentlagen varierade från ett par centimeter till som högst 10 cm. Ibland växte det mossor 
ovanpå sedimentlagren. Skillnaden i erosion i Unnaryd och Fagerheden beror sannolikt på dikenas 
form. I Unnaryd bildade gripskopan (foto på rapportens framsida) en U-formad dikesprofil medan 
släntskopan i Fagerheden (foto på rapportens baksida) gav upphov till V-formade och mer stabila 
diken.  

Det som utmärkte sig var en kraftig igenväxning utmed vissa dikesavsnitt, både i BD_hän och i 
BD_nor (Figur 15-17). Denna igenväxning kunde förklaras av upphuggningen som å ena sidan 
ökade grävmaskinens framkomlighet men som å andra sidan ledde till ökat ljusinsläpp och 
förändringar i marktemperatur och markfuktighet. Normalt sett bidrar gräs och örter till att 
stabilisera dikeskanterna och minska risken för erosion och kantras. Om denna igenväxning blir för 
kraftig bromsas istället vattnet upp och behovet av nästa dikesunderhåll tidigareläggs. Trots 
igenväxningen var majoriteten av dikena fortfarande djupa och väl fungerande.  

Bland hänsynsåtgärderna hade några slamgropar brustit medan andra hade växt igen (Figur 16 
och Figur 12). De stenar som lämnats kvar som refuger fanns kvar och skapade variation i 
vattenhastighet. Även översilningsmarkerna fungerade som tänkt (Figur 18). Däremot var det 
tveksamt om de har haft någon effekt på provtagningssträckan eftersom ingen skillnad i 
grumlighet noterades mellan BD_hän och BD_nor. Däremot kan områden högre upp i systemet ha 
skyddats från slam. 
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Figur 7. Exempel på helt igenväxta diken i Fagerheden, tre år innan rensning. Foton: Therese Zetterberg 
 

  
Figur 8. För att öka framkomligheten för grävmaskinen i Fagerheden skapades en upphuggen gata längs med ena 
dikeskanten. Bredden på gatorna varierade mellan 5-10 meter. Fotona är tagna i BD_nor, våren 2010. Det vita bandet i 
det vänstra fotot markerar slutet på den 50 långa provtagningssträckan för bottenfaunan. Foton: Therese Zetterberg. 
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Figur 9. BD_nor (Fagerheden) före och efter dikesrensningen. Foton: Karin Hansen (nedre vänstra), Margareta 
Setterberg (övre högre) och Therese Zetterberg (övriga).  
  

2 mån efter 3 år före 

6 år efter 6 år efter 
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Figur 10. BD_hän (Fagerheden) före och efter dikesrensningen. Foton: Margareta Setterberg (övre vänstra) och Therese 
Zetterberg (övriga).  
 

Under 2 år före 

1 år efter 6 år efter 
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Figur 11. BD_ref (Fagerheden) före och efter dikesrensningen. Foton: Therese Zetterberg (vänster och mitten) och 
Margareta Setterberg (höger).  

 

   

  
Figur 12. Besiktning av dikessystemet hösten 2011 i BD_hän (Fagerheden). Längst ner till höger syns resterna av en 
brusten sedimentationsgrop. Foton: Therese Zetterberg.  

3 år före Under 6 år efter 
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Figur 13.  Exempel på kantras till följd av underskurna diken i BD_hän (Fagerheden). Bilderna är tagna sex år efter 
rensning. Foton: Therese Zetterberg (vänster) och Karin Hansen (höger). 
 

   
Figur 14.  BD_nor (Fagerheden) hösten 2016. Växtligheten domineras bitvis av fuktighetskrävande mossor som bromsar 
vattnet. På vissa ställen ligger minerogena sediment kvar på botten som grumlar vattnet vid omrörning. Foton: Karin 
Hansen. 
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Figur 15. Ett par hundra meter ovanför provpunkten i BD_hän (Fagerheden) ansluter ett sidodike från höger. Bilderna är 
tagna ett (2011) respektive sex (2016) år efter rensning. Den gula pilen pekar på en liten slamficka som numera är helt 
igenväxt (se Figur 16). Foton: Therese Zetterberg.   
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Figur 16. Närbild på slamfickan i Figur 15 (BD_hän, Fagerheden) vid återbesök 2016 (vänster). Fickan är helt igenväxt 
och vegetationen bromsar effektivt upp vattnet. Ett par meter längre upp, strax ovanför björken på höger sida, rinner 
vattnet fortfarande fritt i mitten av strömfåran (höger). Foton: Therese Zetterberg.   
 

    
Figur 17. Olika grader av igenväxning i BD_nor (Fagerheden) vid återbesöket 2016. Foton: Therese Zetterberg (längst 
till höger) och Karin Hansen (övriga).   
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Figur 18.  Exempel på en översilningsmark i BD_hän (Fagerheden) år 2011 (övre bilderna) och 2016 (nedre bilderna). 
Den gula heldragna pilen visar vart diket proppats igen. Vattnet leds istället in i det högre diket som upphör efter ett 10-
tal meter. Därefter rinner vattnet diffust genom marken och återförenas med dikessystemet längre ned (gul streckad pil). 
Foton: Therese Zetterberg. 
 
Unnaryd 
Innan rensningen var majoriteten av dikena kraftigt igenväxta med stillastående eller långsamt 
rinnande vatten. Dikesbottnarna utgjordes mestadels av mjukbotten. I samband med 
dikesrensningen den 6-11 oktober 2009 frigjordes stora mängder slam som följde med vattnet 
nedströms för att så småningom sedimentera på botten.  

Provtagningssträckan i F_nor (och F_hän) låg strax nedanför den punkt där rensningen påbörjades. 
Botten utgjordes av hårdbotten. Under själva dikesrensningen ökade mängden suspenderat 
material tillfälligt och ett 2 dm tjockt sedimentlager bildades på botten (Figur 19). Ett och ett halvt 
år efter rensningen syntes effekten av dikesrensningen fortfarande tydligt. Med tiden har en viss 
renspolning skett, framför allt i områden med grundvattenutströmning men också i mitten av 
strömfåran där vattnet rör sig snabbare. Långa sträckor var dock fortfarande täckta av sediment 
(Figur 20). Vid återbesöket 2016 uppgick tjockleken på sedimentlagret på botten som mest till 40 
cm. 

I F_hän användes en rad olika åtgärder för att minska sedimenttransporten och skydda 
bottenfaunan nedströms. Till exempel anlades en mindre slamficka (2 x 3 m) längst ner i diket 
medan ett antal sedimentproppar skapades högre upp i systemet, antingen genom att lämna vissa 
partier orensade eller genom att bilda klackar med hjälp av stenar och rensningsmassor. Syftet med 
dessa proppar var att avlägsna partiklar från vattnet genom filtrering. För att främja drift och 
återkolonisation av bottenfaunan lämnades även vissa dikesarmar orensade. Större stenar och 
block lämnades kvar i diket för att skapa ytterligare omväxling i vattenhastighet.  

Tillsammans gav dessa åtgärder ett effektivt skydd åt provtagningssträckan, belägen ett par meter 
nedanför slamfickan (Figur 21). Provsträckan hade dock en något högre fallhöjd än motsvarande 
provtagningssträcka i F_nor vilket kan ha förstärkt skillnaderna mellan metoderna. 
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Sedimentationen under själva dikesrensningen var liten även om förhöjda halter suspenderat 
material uppmättes i vattnet. Den nedersta slamfickan gav dock inget varaktigt skydd utan brast 
året efter rensning på grund av kraftiga höstregn. Stora mängder av det uppfångade materialet 
förflyttades istället nedströms. Slamfickan reparerades aldrig och vid den sista 
bottenfaunaprovtagningen hösten 2011 var större delen av sträckan täckt med slam och sand. Vid 
ett återbesök hösten 2012 hade ytterligare material pålagrats. Eftersom höstlöven var övertäckta 
med sediment måste detta ha skett nyligen vilket indikerade att ytterligare några fällor kan ha gett 
med sig. Sedan 2012 har material fortsatt att ackumuleras och vid återbesöket i april 2016 noterades 
stora mängder slam och finsediment vilket lett till en förändrad bottenstruktur (Figur 21).  

Till skillnad från F_nor och F_hän rensades aldrig F_ref även om underhållsbehovet var stort. Vid 
projektets start var dikena igenväxta och bitvis fulla med mossa (Figur 22). Vattnet rörde sig 
långsamt ut i Svanån. Vid besiktningen 2016 noterades inga större skillnader annat än en fortsatt 
igenväxning (Figur 22). 

Effekterna av dikesrensningen på grumlighet och sedimentation har dessutom förstärkts av den 
omfattande dikeserosion som ägt rum även ovanför provtagningssträckorna i F_hän och F_nor. 
Vid dikesrensningen i Unnaryd användes en gripskopa utan tänder (foto på framsidan av 
rapporten) vilket gjorde det svårt att gå djupare än det ursprungliga dikesdjupet. Däremot 
bildades U-formade diken med raka dikeskanter. De raka dikeskanterna blev snabbt underskurna 
av vattnets rörelser, vilket så småningom ledde till kantras och ökad sedimentation (Figur 23). År 
2016 hade erosionsförlusterna ökat ytterligare (Figur 24). Närmast dikeskanten var 
sedimentationen som störst medan mittfåran var mer eller mindre renspolad. Erosionen var som 
mest påtaglig i F_nor där stora överhäng bildats i huvuddiket. På ett ställe fanns det till och med 
plats för en person under ett grottliknande överhäng (Figur 25). 

Två andra viktiga iakttagelser gjordes i samband med besiktningen 2016. Den första gjordes i 
F_hän där sedimentklackarna högst upp i systemet effektivt bromsat upp vattnet och därmed 
orsakat en grundare vattennivå, i höjd med vad den var innan rensningen (Figur 26). Målet med 
dikesrensning kan därmed ha motverkats och det tyder på att sedimentklacken skulle ha placerats 
mer strategiskt i områden med större lutning. Den andra iakttagelsen gjordes i F_nor där ett av 
sidodikena var helt täckt med mossa som nådde nästan ända upp till marknivå (Figur 27). 
Mosstäcket flöt ovanpå tjocka sediment (Figur 28) men sjönk ihop under lågflöden (Figur 27). I 
detta sidodike rörde sig vattnet långsamt vilket tyder på ett förnyat behov av rensning, redan efter 
7 år.  
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Figur 19. Provtagningsområde för bottenfauna och vattenkemi i F_nor (Unnaryd), före, under och efter dikesrensningen. 
Foton: Margareta Setterberg (övre vänstra och högra, nedre vänstra) och Therese Zetterberg (nedre högra).  
  

1 mån före Under 

1.5 år efter 7 år efter 
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Figur 20. Sju år efter dikesrensning är stora delar av botten fortfarande täckt med sediment i F_nor (Unnaryd) (övre 
bilden). Andra sträckor är relativt renspolade där grundvattnet tränger fram (nedre bilden) Foto: Karin Hansen (övre) 
och Therese Zetterberg (nedre).  
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Figur 21. Provtagningsområde för bottenfauna och vattenkemi i F_hän (Unnaryd), före, under och efter dikesrensningen. 
Foton: Therese Zetterberg (nedre vänstra) och Margareta Setterberg (övriga).  

 

1 år före Under 

1.5 år efter 7 år efter 
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Figur 22. Provtagningsområde för bottenfauna och vattenkemi i F_ref (Unnaryd). Foton: Margareta Setterberg. 
 

 
Figur 23. Vid en besiktning i augusti 2011 (två år efter rensning) noterades underskurna diken och kantras vid F_hän 
(Unnaryd). Foto: Therese Zetterberg. 

 

1.5 år före 7 år efter 
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Figur 24. Exempel på kantras och sedimentation F_hän (Unnaryd) 2016, 7 år efter rensningen. Foton: Therese 
Zetterberg. 
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Figur 25. Pågående erosion i F_nor (Unnaryd). Foton: Karin Hansen (övre vänstra och nedre högra) Therese Zetterberg 
(övriga).  
 

   
Figur 26. En sedimentklack (F_hän, Unnaryd) vars syfte är att filtrera vattnet från partiklar. Samtidigt har klacken 
effektivt lyckats bromsa upp vattnet. Foton: Therese Zetterberg.  
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Figur 27. Rensning av ett stickdike i F_nor (Unnaryd), cirka 150 m uppströms provtagningsområdet. Redan 1,5 år efter 
rensningen började mossan, som delvis rasat ner i diket, att växa. Efter 7 år når mosstäcket nästan ända upp i marknivå, 
flytandes ovanpå tjocka sediment. I samband med lågflöden sjunker mossan ihop. Foton: Therese Zetterberg. 

Under 1.5 år efter 

7 år efter 7 år efter 



 
Rapport C 223  Uppföljning av bottenfauna, grumlighet och erosion efter dikesrensning  

 

38 

   
Figur 28. Rensning av ett stickdike i F_nor (Unnaryd), cirka 150 m uppströms provtagningsområdet. Foton: Therese 
Zetterberg. 

4 Slutsatser 
Påverkan av dikesrensning på grumlighet, bottenfauna och erosion har följts upp 6-7 år efter 
utförd rensning i DiVa-projektet. Den viktigaste slutsatsen som kunde dras var att det inte gick att 
påvisa någon dikesrensningseffekt i Fagerheden medan bottenfaunan i Unnaryd fortfarande var 
tydligt påverkad av den kraftiga erosionen som ägt rum i de två rensade dikena. Mer specifikt 
visade resultaten att: 

• Vattnet i bäckarna var relativt klart utom i F_hän (Unnaryd) som var måttligt grumlat. 
Grumlighetsmätningarna stred delvis mot den okulära besiktningen och 
bottenfaunaprovtagningen i Unnaryd. Detta visade att det inte var tillräckligt att enbart utgå 
från mätningar av turbiditet och suspenderat material för att beskriva påverkan på 
bottenfaunan med den provtagningsfrekvens som använts i DiVa-projektet. Bättre och mer 
precisa uppföljningsmetoder behöver utvecklas som tar hänsyn till de hydromorfologiska 
förändringarna såväl som till den stora variationen som kan förekomma inom ett och samma 
dikessystem.  
  

• Dikesbottnarna i F_nor och F_hän, Unnaryd, var till stora delar överlagrade med sediment 
jämfört med F_ref. Sedimentlagren, som uppgick som mest till 40 cm, har minskat andelen 
hårdbottnar vilket kan missgynna bottenfaunan. Det finns även en risk för att sedimenten 
förflyttas nedströms via resuspension och därmed påverkar nya livsmiljöer. I Fagerheden var 
sedimentationen begränsad och uppgick som mest till 10 cm tjocka lager, begränsade till små 
dikesavsnitt. 

 
• Antal individer och taxa i de rensade områdena i Fagerheden (BD_hän och BD_nor) var 

jämförbara med referensdiket (BD_ref) samt de nivåer som uppmättes innan dikesrensningen. 
Den eventuella påverkan som dikesrensningen har haft ett år efter rensningen i form av 
minskat antal individer (kopplad framför allt till den passiva filtreraren Simuliidae) tycks 
därmed vara över. Detta bekräftades av grumlighetsmätningarna samt den okulära 
besiktningen som visade på begränsad erosion och sedimentation uppströms 
provtagningssträckan.  

 
• Antal individer i de rensade områdena i Unnaryd (F_hän och F_nor) vid uppföljningen 2016 

var 2-3 gånger lägre än i F_ref samt de medelnivåer som rådde innan rensningen. 
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Dikesrensningen har således haft en tydlig och långvarig påverkan som delvis lett till en 
förändrad artsammansättning, både i F_hän och F_nor. Att bottenfaunan i F_hän också var 
påverkad, trots användandet av sedimentationsskydd, berodde på att slamgropen närmast 
provsträckan brast i samband med 2010 års kraftiga höstregn. Denna händelse visar att det är 
viktigt att hänsynsåtgärderna är rätt dimensionerade. En bidragande orsak till den långsamma 
återhämtningen, framför allt i F_nor, var den omfattande erosion och sedimentation som ägt 
rum uppströms provtagningssträckorna. 

  
• Det var framför allt hos de djurgrupper som förekom i stor abundans som de tydligaste 

effekterna uppträdde. Det fanns dock ingen entydig respons hos bottenfaunan utan antalet 
taxa både minskade och ökade efter dikesrensning. Till exempel missgynnades passiva 
filtrerare på grund av det grumliga vattnet och bristen på substrat att fästa vid. Detta var 
särskilt tydligt bland knottlarver (Simuliidae) i F_nor (Unnaryd). Å andra sidan visade det sig 
att samma art kunde öka i antal under vissa omständigheter (drift, skyddade platser eller 
större födotillgång) vilket hände både i BD_nor och i BD_hän i Fagerheden, året efter rensning. 
En och samma art kan därmed reagera olika på dikesrensning. Andra djurgrupper såsom 
samlare gynnades av den ökade grumligheten och födotillgången, till exempel Orthocladiinae 
och Plectorcnemia sp. Blir grumligheten för stor riskerar dock även dessa taxa drabbas negativt 
på samma sätt som Simuliidae. Exempelvis minskade Plectrocnemia sp. väsentligt i F_nor i 
Unnaryd efter rensningen.  

 
• Ett oväntat resultat av dikesrensningen var att den renvattenkrävande bäcksländan Nemurella 

pictetii ökade i antal, vilket är svårförklarat. Det är möjligt att en minskning av habitat i de 
uppströms rensade området kan ha lett till en koncentrering av denna djurgrupp vid skyddade 
grundvattenutströmningar utmed provtagningssträckan. Det är också möjligt att en förändrad 
konkurrenssituation har tvingat ut djuren till miljöer där andra taxa inte trivs.  

 
• Valet av grävskopa hade stor betydelse för dikeskanternas stabilitet. U-formade diken, såsom i 

Unnaryd, ledde till instabila dikeskanter som med tiden blivit kraftigt eroderade. De 
underskurna dikena ledde i sin tur till kantras, sedimentation och igenväxning vilket har haft 
en negativ påverkan på avvattningen och på återhämtningsförmågan hos många djurgrupper 
längre nedströms. Erosionen har också bidragit till att tidigarelägga tidpunkten för nästa 
underhållsrensning på grund av dålig avvattning. De V-formade dikena, som i Fagerheden, 
har med tiden blivit gräsbeklädda, vilket i sin tur verkar ha stabiliserat dikeskanterna. 
Däremot har upphuggningen längs dikena lett till en kraftig igenväxning vilket också kan 
bidra till att behovet av nästa rensning tidigareläggs.  

 
• De rensade dikena i Fagerheden var väl fungerande och majoriteten av hänsynsåtgärderna var 

fortfarande intakta. I Unnaryd fungerade avvattningen bitvis dåligt; i F_nor på grund av 
erosion och igenväxning och i F_hän på grund av sedimentklackar som bromsade upp flödet.   

 
• Det kan vara svårt att väga samman olika intressen vid planering av dikesrensning. Från ett 

naturvårdsperspektiv är det viktigt att bottenfaunan skyddas mot grumlighet och 
sedimentation med hjälp av varaktiga och strategiskt placerade sedimentfällor. Samtidigt kan 
dessa fällor innebära att vattnet bromsas upp och motverkar syftet med avvattningen. Från ett 
markägarperspektiv är det viktigt att lönsamheten inte går förlorad genom bristande 
avvattning eller att nästa underhållsrensning tidigareläggas på grund av kraftig erosion eller 
igenväxning. För att veta hur olika, och ibland motstridiga, intressen ska vägas samman 
behövs mer forskning.  
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Bilaga 1. Artlistor  
 

BD_nor (Fagerheden) 
Taxon 080530 090610 091014 100604 100921 110525 110928 160526 
Agabus sp. 1 5 

 
3 7 3 

  
Araneae 

   
1 

 
1 

  
Ceratopogonidae. 

    
1 

   
Corynoneura sp. 27 3 

 
11 

    
Dicranota sp. 

 
2 

 
1 5 4 1 2 

Empididae. 
 

1 
   

1 
  

Heteroptera 
     

2 
  

Hydrophilidae 
    

1 
   Hydroporinae. 1 

   
13 

   
Lepidoptera 1 

       
Limnephilidae 

    
1 

   
Limnophilinae 

   
3 2 

   
Nematoda 

 
1 

      
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 220 194 

 
256 108 307 114 286 

Nemurella pictetii (Klapálek, 1900) 
     

1 
 

4 
Oligochaeta 1 9 

 
15 1 14 1 

 
Orthocladiinae 46 153 

 
220 108 1663 47 41 

Pedicia sp. 
    

2 
   

Plectrocnemia sp. 6 20 
 

7 33 108 6 7 
Simuliidae 264 420 

 
149 95 538 3 178 

Stenophylax permistus (McLachlan, 1895) 
  

1 
    

Tanypodinae 
 

3 
 

3 23 17 
 

10 
Tanytarsini 2 7 

  
13 
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BD_hän (Fagerheden) 

Taxon 080530 090610 091014 100604 100921 110525 110928 160526 
Agabus sp. 8 10 2 1 23 1 3 1 
Ceratopogonidae 3 1 

   
2 

 
1 

Chironomidae 
       

1 
Chironominae 

  
2 

   
3 

 
Corynoneura sp. 

 
11 14 

     
Dicranota sp. 

 
1 4 3 2 

 
2 1 

Diptera. 
    

1 
   

Dolichopodidae 
     

1 
  

Empididae 
  

12 1 
  

5 
 

Helophorus sp. 
    

1 
   

Hydraena sp. 
  

1 
     Hydroporinae 

  
1 

     
Laccobius sp. 

    
1 

   
Leptophlebia vespertina 

       
14 

Leuctra nigra 
      

2 1 
Limnephilidae 

  
1 

     
Limnophilinae 1 

       
Limoniidae 

     
1 

  
Nematoda 

 
1 

      
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 231 152 36 116 100 285 125 421 
Nemurella pictetii 

       
48 

Oligochaeta 6 1 1 12 3 4 3 
 

Orthocladiinae 96 31 67 31 95 33 35 5 
Pedicia sp. 

  
1 

 
1 

   
Plectrocnemia sp. 3 22 87 12 31 25 11 10 
Simuliidae 588 358 1 301 114 778 35 156 
Tanypodinae 

 
27 58 2 12 4 3 15 

Tanytarsini 1 9 9 
   

1 1 
Turbellaria. 

  
1 
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BD_ref (Fagerheden) 

Taxon 080530 090610 091014 100604 100921 110525 110928 160526 
Agabus sp. 1 2 2 1 2 

  
4 

Chelifera sp. 
       

2 
Chironomidae 

       
4 

Chironominae. 
     

1 
  

Corynoneura sp. 24 3 
 

1 
    

Dicranota sp. 
     

1 
  

Diptera 
    

12 
   

Gyraulus acronicus/albus/laevis 
    

3 
   

Hydrachnidiae 
       

1 
Hydroporinae 

  
1 

 
2 

   
Limnophilinae 1 3 2 

 
3 

   Limoniinae. 
     

1 
  

Nemoura cinerea (Klapálek, 1900) 110 136 32 87 11 105 89 240 
Oligochaeta 35 2 

 
61 

  
6 

 
Orthocladiinae 34 68 

 
19 66 16 27 49 

Plectrocnemia sp. 3 67 8 12 1 10 1 10 
Simuliidae. 115 104 

 
35 

 
60 25 227 

Tanypodinae 1 7 
 

5 
 

1 1 5 
Tanytarsini 5 1 

   
1 

 
4 
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F_nor (Unnaryd) 

Taxon 080519 081205 090515 091202 100507 101118 110504 111122 160429 
Agabus sp. 5 3 1 1 8 4 

 
4 

 
Araneae 5 1 1 

  
1 1 2 

 
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) 

    
3 

    
Ceratopogonidae 1 1 

  
12 

 
3 

  
Chaetopteryx sp. 2 

        
Chironominae 19 1 

     
1 

 
Clinocera sp. 0 1 

       
Corynoneura sp. 130 104 53 

      
Diamesinae 

     
1 

   
Dicranota sp. 

 
12 1 5 5 37 17 55 9 

Eloeophila sp. 
    

2 1 2 1 
 Empididae 

  
1 

      
Halesus sp. 

      
3 

  
Helophorus sp. 

     
1 

   
Hydrophilidae 

 
1 

  
1 

 
1 

  
Hydroporus sp. 

   
1 1 3 2 

  
Ilybius sp. 9 

    
1 

   
Leuctra hippopus (Kempny, 1899) 

    
1 13 

 
3 

 
Leuctra nigra (Olivier, 1811) 74 178 170 59 236 168 203 237 36 
Limnephilidae 5 1 1 

   
3 2 1 

Limnophilinae 
    

1 
    

Limoniidae 
       

3 
 

Micropterna lateralis (Stephens, 1837) 3 
       

Micropterna sequax (McLachlan, 1875) 
    

1 
   

Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 483 639 387 21 83 311 180 127 96 
Nemurella pictetii (Klapálek, 1900) 27 102 49 27 67 204 142 155 110 
Neolimnomyia sp. 

        
2 

Oligochaeta 19 20 12 
 

10 2 17 6 1 
Orthocladiinae 

 
18 22 2 13 4 5 6 11 

Oxyethira sp. 
 

6 1 
  

1 
 

1 
 

Pediciidae 
      

1 
  

Pisidium sp. 5 12 3 
 

3 1 2 
 

4 
Plectrocnemia sp. 226 60 183 19 11 7 10 55 60 
Polycentropodidae. 

        
2 

Prodiamesinae. 
   

1 
 

13 3 3 
 

Sciomyzidae 
       

2 
 

Scleroprocta sp. 
     

1 
   

Simuliidae 634 2504 96 3 25 135 54 165 19 
Stenophylax permistus 

       
2 

 
Tabaninae 

      
2 

  
Tanypodinae 124 81 137 11 26 41 19 69 14 
Tanytarsini 54 94 30 4 2 24 

 
5 37 

Trichoptera 
  

1 
 

15 
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 F_hän (Unnaryd) 
Taxon 080519 081205 090515 091202 100507 101118 110504 111122 160429 
Agabus sp. 

      
1 1 2 

Anacaena globulus (Paykull, 1798) 
  

1 
      

Araneae 2 
 

1 
 

11 1 1 22 
 

Ceratopogonidae 5 6 4 1 4 2 12 24 
 

Chironominae 2 3 6 2 5 6 67 24 
 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
       

1 
Corynoneura sp. 60 235 28 24 1 

 
2 

  
Cyphon sp. 

     
2 

   
Dicranota sp. 2 8 3 2 10 4 17 3 6 
Dytiscidae. 

  
11 

      
Dytiscus marginalis (Linnaeus, 1758) 

      
1 

  Eloeophila sp. 2 5 19 4 6 7 7 8 22 
Empididae 2 7 4 2 1 

    
Gyrinus sp. 

       
1 

 
Hesperocorixa sahlbergi 

      
1 

  
Leptophlebia marginata (Linnaeus, 1767) 

 
3 

 
2 

 
16 21 

 
Leptophlebia sp. 

 
9 

 
36 15 

    
Leptophlebia vespertina (Linnaeus, 1758) 9 

 
32 

  
6 5 4 2 

Leuctra hippopus (Kempny, 1899) 0 180 
 

273 21 39 
 

74 21 
Leuctra nigra (Olivier, 1811) 54 94 220 86 187 95 123 211 98 
Limnephilidae 

      
1 2 1 

Limnophilinae 
 

1 1 2 1 
 

1 2 
 

Micropterna lateralis (Stephens, 1837) 
  

2 
 

1 
   

Micropterna sequax (McLachlan, 1875) 1 
      

6 
Nematoda 

   
1 1 

    
Nemoura avicularis (Morton, 1894) 

     
1 

 
24 

 
Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 81 173 29 47 33 34 31 96 101 
Nemurella pictetii (Klapálek, 1900) 32 207 103 89 128 68 83 18 70 
Neolimnomyia sp. 

        
4 

Oligochaeta 18 6 7 14 
 

3 18 
 

2 
Orthocladiinae 15 229 140 91 172 3 4 9 19 
Oxyethira sp. 4 14 9 

  
12 15 69 

 
Pedicia sp. 1 

        
Perlodidae 

   
1 

     
Pisidium sp. 50 19 39 12 236 72 145 240 47 
Plectrocnemia sp. 52 44 112 44 46 40 54 67 59 
Polycentropodidae. 

        
3 

Potamophylax sp. 
       

2 2 
Prodiamesinae 

 
1 

  
2 2 5 1 

 
Simuliidae 16 313 6 199 236 262 210 128 62 
Stenophylax permistus (McLachlan, 1895) 2 

     
1 

 
Syrphidae 

      
2 

  
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758) 

    
1 

   
Tanypodinae 79 111 124 31 94 75 129 69 14 
Tanytarsini 27 237 52 198 180 5 127 41 4 
Trichoptera 

    
1 

    
Veliidae. 

   
1 
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F_ref (Unnaryd) 

Taxon 080519 081205 090515 091202 100507 101118 110504 111122 160429 
Agabus sp. 

    
2 1 1 

  
Anacaena globulus (Paykull, 1798) 1 

 
1 

      
Araneae 1 10 35 16 28 15 1 16 

 
Ceratopogonidae 1 3 1 2 2 

 
1 1 

 
Chaetopteryx sp. 9 

 
1 

      
Chironominae 

    
1 10 

   
Coelostoma sp. 

    
2 

    
Colymbetinae 1 

        
Corynoneura sp. 262 49 229 30 25 

 
15 11 

 
Dicranota sp. 5 7 3 10 11 11 2 15 

 
Eloeophila sp. 

    
1 2 4 

  Empididae 
 

2 
 

9 
  

1 
  

Helophorus sp. 
      

1 
  

Hydrachnidia 4 
        

Hydroporinae 
    

1 
    

Lepidoptera 
   

1 
     

Leptophlebia sp. 
      

1 
  

Leuctra hippopus (Kempny, 1899) 
 

41 
 

16 14 2 3 30 
 

Leuctra nigra (Olivier, 1811) 98 274 165 165 405 245 169 339 102 
Limnephilidae 4 

 
16 1 4 

 
36 2 23 

Limnophilinae 
  

2 
 

1 
    

Limoniidae 
     

2 
   

Micropterna lateralis (Stephens, 1837) 
     

2 
   

Micropterna sequax (McLachlan, 1875) 
   

1 
     

Nemoura cinerea (Retzius, 1783) 109 84 40 32 71 3 33 30 62 
Nemouridae 

     
52 

   
Nemurella pictetii (Klapálek, 1900) 16 213 157 117 98 104 104 164 65 
Oligochaeta 3 1 10 4 

 
1 6 

  Orthocladiinae 291 444 1384 667 814 71 750 409 520 
Oxyethira sp. 4 30 44 89 148 227 199 169 21 
Pediciidae 

        
10 

Pisidium sp. 4 
 

33 9 73 18 24 59 43 
Plectrocnemia sp. 24 97 162 41 94 69 95 179 39 
Polycentropodidae 7 

       
3 

Potamophylax sp. 
  

1 
      

Prodiamesinae 
   

1 
 

1 
   

Scirtidae 
    

1 
    

Simuliidae 13 132 18 38 41 9 21 40 
 

Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) 1 
        

Tanypodinae 70 114 223 203 161 217 131 291 191 
Tanytarsini 87 303 289 355 241 113 247 332 254 
Trichoptera 

 
2 9 16 34 

    
Turbellaria 

     
3 

   
Velia caprai (Tamanini, 1947) 

       
1 
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Bilaga 2. Funktionella grupper över 
tid i Fagerheden 
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Bilaga 3. Funktionella grupper över 
tid i Unnaryd 
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Bilaga 4. Karta Fagerheden 
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Bilaga 5. Karta Unnaryd 
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