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Sammanfattning 

Fiskodling har visat sig påverka den biologiska mångfalden negativt, bl. a genom ökad 

näringsbelastning och ändrad genetisk uppsättning genom att man avlat den odlade fisken på 

andra egenskaper än vad som är fördelaktigt i det vilda. Syftet med denna studie var att 

undersöka vilken påverkan inplanterad fisk har på invertebratfaunan och därigenom den 

biologiska mångfalden. Studien är utförd på Hökensåsområdet i Västra Götalands län där det 

finns ett 20-tal sjöar som ingår i en sportfiskeverksamhet. I studien ingår sju stycken sjöar; 

fyra som årligen inplanteras med fisk och tre icke-inplanterade. Genom bottenfaunaprov har 

invertebratfauna samlats in, artbestämts, räknats och mätts. Ingen signifikant skillnad har 

kunnat påvisas mellan sjögrupperna med hänsyn till diversitetsindex, antal taxa eller storlek 

på taxa. Inte heller har jag kunnat påvisa signifikant korrelation mellan mängd inplanterad 

fisk/år- och (a) diversitetsindex, (b) antal taxa. En eventuell faktor som kan ha påverkat 

resultatet är det statistiskt sett låga antalet sjöar, sjöarnas varienarande egenskaper och miljö 

samt att den optimala tidpunkten för insamling av bottenfauna är senare på året än när studien 

genomfördes. Stark korrelation mellan antal taxa och graden av försurning kunde påvisas.  

Abstract 

Pisciculture has been shown to affect biodiversity negatively, e.g. owing to increased nutrient 

loading and modified genetic set by breeding at other qualities then what is advantageous in in 

the wild. The purpose of this study was to investigate which impact stocked fish has on the 

invertebrate fauna and thereby biodiversity. The study is performed at Hökensås area in 

Västra Götalands län, where there are about 20 lakes included in a sport fishing business. 

There are seven lakes included in the study; four which yearly became stocked with fish and 

three non-stocked. By bottom fauna samples invertebrate fauna has been collected, identified, 

counted and measured. No significant differences have been detected between the lake groups 

considering diversity index, number of taxa or size of taxa. Nor has significant correlation 

between amount stocked fish/year- and (a) diversity index, (b) number of taxa been shown. A 

possible factor that may have affected the result is, from a statistical point of view, the low 

number of lakes, the varying qualities of the lakes and that the collecting of invertebrate fauna 

was performed too early in the year than optimal. Strong correlation between number of taxa 

and grade of acidification was detected.   
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1. Introduktion 

1.1 Inplantering av fisk 
Historiskt sett finns i Sverige en lång tradition av att odla och plantera ut fisk, både inhemska 

och icke-inhemska arter. Redan på 1700-talet anlades den första karpodlingen i Sverige. I allt 

fler vattendrag och sjöar har någon form av inplantering skett och odling av fisk anses vara en 

viktig åtgärd ur fiskevårdssynpunkt. Syftet med odling och utplantering är att förstärka ett 

naturligt bestånd, kompensera för skador i bestånd exempelvis på grund av 

vattenkraftsutbyggnad, eller för att introducera nya arter till nya vatten (Naturvårdsverket 

1993).  

Idag sker inplantering av fisk främst av fiskefritidsintressen och av kraftbolag som tilldelats 

uppgiften att bevara fiskemöjligheterna i reglerade vatten. Det var tidigare vanligast att sprida 

inhemska arter som röding, sik och öring, men allteftersom har det blivit mer vanligt att 

plantera in icke-inhemska arter som regnbåge, bäcköring och kanadaröding (Josefsson 2013).  

Oftast har inplanterad fisk blivit odlad av människan. Detta sker vanligast i s.k. odlingskassar. 

Denna fiskodling har visat sig medföra vissa störningar på miljö och ekosystem. Då näring 

tillförs till vattnet i form av fiskfoder resulterar detta i ett överskott av kväve och fosfor som 

med tiden kan komma att ändra vattnets karaktär. Detta kan yttra sig i ökad tillväxt av 

växtplankton med algblomning som följd. Andra störningar på miljön genom fiskodling är 

biologisk syreförbrukning, användning av kemikalier och antibiotika och bakteriell påverkan 

(Naturvårdsverket 1993). Eftersom det finns en relativt stor rymningsrisk när man odlar fisk i 

odlingskassar, är det möjligt för den odlande fisken att sprida sina gener i naturligt vatten. 

Detta är ett hot mot den biologiska mångfalden då odlad fisk har avlats på andra egenskaper 

än vad som är fördelaktigt i naturliga vatten. Dessa egenskaper är inte är lika betydelsefulla i 

fångenskap och därmed sker ingen naturlig selektion på dessa. (Hindar et al 1991). Denna 

studie är dock inriktad på vilken effekt inplantering har på invertebratfaunan, och berör inte 

vidare fiskodlingens påverkan. 

1.2 Syfte 
Det finns flera studier som utförts med syfte att utröna vilken effekt inplantering av fisk har 

på miljön (Naturvårdsverket 1993, Jonsson & Alanärä 2000), men den eventuella effekten på 

litorala organismer kan behövas utredas bättre för att undvika skador på ekosystemet.   

Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan inplanterad fisk har på 

invertebratfaunan och därigenom den biologiska mångfalden. Kunskap om detta är nödvändig 

för att bedriva en hållbar odling- och inplanteringverksamhet och sportfiske ur ekologisk 

synvinkel. Genom studier kan man skaffa sig kunskap om hur man skulle kunna undvika att 

minska den biologiska mångfalden. Studien utfördes i sjöarna på Hökensås som ligger söder 

om Tidaholm i Västra Götalands län. Här finns drygt 20 småsjöar där det bedrivs en 

fiskeverksamhet. I många sjöar har inplantering av fisk skett sedan slutet av 1950-talet. 

Frågeställningen som ska besvaras är: ”Hur påverkas invertebratfaunan av närvaron av 

inplanterad fisk?” 
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1.3 Tidigare studier 
Hanisch et al (2013) har gjort en Before-After Control-Impactstudie (BACI) på två sjöar med 

syfte att ta reda på hur inplanterad fisk påverkar biomassa, förekomst och längd av litorala 

invertebrater. Sjöarna studerades ett år innan och två år efter att inplanteringen av fisk skedde. 

Man uppmätte 27 arter som följdes upp. Fiskarna som inplanterats var av Salmoninae 

(laxfiskar). Man jämförde dessa med referenssjöar som inte blivit inplanterade av fisk. Man 

fann signifikant skillnad på fyra av dessa, Valvatidae (kamgälssnäcka) och Zygoptera 

(flicksländor) ökade i förekomst efter inplantering. Sphaeriidae (mussla) och Valvatidae 

ökade i biomassa efter inplanteringen. För övriga 24 arter kunde ingen signifikant påverkan 

visas (Hanisch et al 2013). 

Friberg et al (1993) gjorde på 90-talet en undersökning för att ta reda på vilken indirekt effekt 

inplanterad öring hade på invertebraters driftdensitet (mängd organismer/enhet). Burar med 

Salmo trutta (öring) placerades ut i tre fiskfria bäckar. Man placerade även ut tomma burar i 

två andra fiskfria bäckar för att kunna använda dessa som referens. Vattnet i bäckarna kom 

från grundvatten och därför kunde man utesluta att kemikalier från andra fiskar kunde finnas i 

vattnet. Burarnas nät var 15 mm stora och direkt kontakt med invertebrater genom 

konsumtion kunde därmed uteslutas. Den dominerande arten i bäcken var Gammarus pulex 

(märlkräfta). Man fann att driftdensiteten av G. pulex ökade signifikant under nattetid i alla 

fem bäckar. När man bedömde hela populationen av G. pulex enhetligt, kunde ingen 

signifikant skillnad i driftdensitet påvisas, men bland de större individerna av G. pulex ökade 

driftdensiteten nattetid i alla tre bäckar där öring var närvarande samtidigt som driftdensiteten 

var oförändrad i referensbäckarna. Detta tyder på att driftdensiteten minskar nattetid i 

förhållande med resten av populationen efter inplantering av Salmo trutta. 

Knapp et al (2001) har gjort en studie av effekten på invertebratfaunan av inplantering av 

Salmo trutta (öring) och Oncorhynchus mykiss (regnbågsöring) till naturligt fiskfria, alpina 

sjöar. Man jämförde tre olika klasser av sjöar; de som aldrig blivit inplanterade med fisk, de 

som blivit inplanterade och fortfarande hyste fisk, och till sist de som blivit inplanterade med 

fisk men som inte längre innehåller fisk. Sjöarna var små, oligotrofa och kalla (maxtemp 

<17°, 4 isfria månader/år). Starka negativa effekter på invertebratförekomsten i fiskfria sjöar 

som blivit inplanterade kunde observeras. Macroinvertebrater från bottenfaunan och stora 

zooplankton (0,1 mm) minskade signifikant i förhållande till utbredning och mängd efter 

inplantering av fisk. Dock återhämtade sig arterna till den nivå som var innan inplanteringen 

efter att den inplanterade fisken försvann (Knapp et al 2001). 

1.4 Miljöindikatorer från bottenfauna 
Genom att provta bottenfaunan hos en sjö eller ett vattendrag kan man få en uppfattning av 

vattnets egenskaper och eventuella miljöpåverkan. Till bottenfauna räknas de ryggradslösa 

djur som lever, hela eller delar av livet, knutna till botten. Till skillnad från kemiska eller 

fysikaliska mätningar som endast ger en ögonblocksbild av vattenkvaliten ger ett 

bottnafaunaprov en mer långsiktigt bild, då många av djuren lever länge. Ett vattens 

naturvärde kan uppskattas utifrån bottenfaunans artrikedom. Vid identifiering av fler 15 taxa 

tyder det på höga naturvärden medan lägre än 15 anses vara lågt. Varje enskild art räknas, 
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utom arter inom fjädermygglarver, ärt- och klotmusslor, vattenkvalster, tvåvingar och 

fåborstmaskar, där alla arter inom samma familj räknas som ett taxon. Om det förekommer 

över- eller underrepresentation av några arter kan det bero på stor näringstillgång och därmed 

stor biologisk produktion. Stor näringstillgång kan uppkomma av övergödning (Ardesjö et al 

2002). 

1.4.1 Försurning 

Förekomst av snäckor, musslor, iglar, märlkräftor, bäckbaggar, sandsländelarver och 

slamsländelarver tyder på att vattnet inte är försurat. Däremot tyder rikligt med 

sötvattengråsuggor, egentliga trollsländor, forssländor eller bäcksländor på att vattnet 

förmodligen är försurat (Ardesjö et al 2002). 

1.4.2 Övergödning 

Förekomst av några av grupperna av hinnkräftor, sandsländelarver, slamsländelarver, övriga 

dagsländelarver (Baetidae), jungfrusländelarver, och bäckbaggar indikerar ett rent och ej 

övergött vatten. Även nattsländelarver och bäcksländelarver indikerar ej övergött vatten. I 

övergödda vatten finns ett stort antal snäckor, iglar, sötvattengråsuggor, fåborstmaskar och 

vissa släkten av nattsländelarver Även sävsländelarver och fjädermyggslarver indikerar 

övergödning (Ardesjö et al 2002). 

1.5 Hypotes 
Effekten av inplantering av fisk på invertebratfaunan kan bero på vart sjön är belägen 

(Hanisch et al 2013, Friberg et al 1993, Knapp et al 2001). Tidigare genomförda 

undersökningar i Alberta i Kanada och Danmark har visat att inplantering av fisk har haft en 

begränsad effekt på invertebratförekomsten. Endast några taxa har blivit påverkade (Hanisch 

et al 2013, Friberg et al 1993). Undersökningen av Knapp et al. visade att inplantering av fisk 

gav negativa effekter på invertebratsfaunan i tidigare fiskfria sjöar. Detta kan bero på att dessa 

sjöarna i den undersökningen befann sig i ett kallare klimat än sjöarna i de andra studierna. 

Eftersom sjöarna i denna studie ligger på Hökensås och enligt Köppens (Åkerman 2013) 

klimatklassificering klassas som kalltempererat kan man eventuellt förvänta sig att liksom 

Knapp et al finna en effekt på invertebratfaunan genom inplantering av fisk (Knapp et al 

2001). Man har sett att laxfiskar föredrar de större invertebraterna (Luecke 1990). Dessutom 

har sjöar som blivit inplanterade ofta valts på grund av dess indikatorer på goda egenskaper 

för att livnära fisk (Hanisch et al 2013). Det kan därför vara intressant att undersöka om det 

finns ett samband mellan storleken på taxa och mängd inplanterad fisk, vilket man kan 

förvänta sig. 

2. Metod 

2.1 Sjöar som ingår i undersökningen 
Jag har genom kontakt med Hökensås sportfiske fått tillgång till sju stycken insjöar som är 

belägna på Hökensås. I fyra av dessa sjöar sker en årlig inplantering av attraktiva fiskarter 

med syfte att höja kvalitén ur sportfiskesynpunkt. I övriga tre sjöar sker ingen inplantering. I 

tabell 1 nedan finns förteckning över vilka fiskarter som finns i respektive sjö och vilken 
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mängd som inplanteras årligen. I figur 3 syns ett foto av Stora Grubben som är en av sjöarna i 

undersökningen.  

Tabell 1 visar sjöarna som ingått i studien, dess area och vilka fiskarter som blivit inplanterade i 
respektive sjö samt mängd/år. 

Sjö Storlek 

(ha) 

Fiskarter Inplanterade fiskarter och 

mängd/år 

Stora Havsjön 20 Gädda, abborre, sik - 

Svansjön 8,5 Gädda, abborre, mört - 

Stora 

Lummersjön 

4,5 Gädda, abborre, mört - 

Lilla Havsjön 11 Gädda, abborre Öring, regnbåge, röding 1640 

kg/år 

Stora Grubben 9 Gädda, abborre Öring, regnbåge 1480 kg/år 

Kvigsjön 1,2 Elritsa, gräskarp Öring, regnbåge 500 kg/år 

Bastasjön 4,5 Abborre Öring, regnbåge 500 kg/år 

 

 

Figur 1. Stora Grubben. Foto: Hanna Johansson 

2.2 Fiskarter som lever i sjöarna 

2.2.1 Öring (Salmo trutta) 

Öringen är en laxfisk som är uppdelad i tre raser; insjööring, bäcköring och havsöring. De 

öringar som lever i sjöarna på Hökensås är insjööring. Färg och nyans styrs av vattnets klarhet 

och fiskens storlek är beroende av vattnets storlek. En insjööring har i grunden silverfärgad 

till brunaktiga sidor med en stor mängd tydliga prickar som är jämt utspridda, och en mörk 

rygg. Öringen kan väga upp till 20 kg men vanligtvis under 10 kg. Insjööringen tar sig till sin 



5 

 

födelseplats när det är dags för lek, ofta i forsar eller älvar som har sitt utlopp i sjön. Detta 

sker på grusbotten under hösten och rommen kläcks på våren. Den vilda öringen anses vara 

utrotningshotad (Pethon & Svedberg 1998). Studier utförda vid CIMO visar att öring 

huvudsakligen livnär sig på leddjur från land och vatten men även mollusker, små kräftdjur, 

fiskyngel och växter. Samma undersökning visar att inplanterad öring främst föredrar terrestra 

insekter (adulta, subimagos och puppor) och att vild öring föredrar bentiska vattenlevande 

insekter som Chironmidae (fjädermyggslarver) och Ephemeridae (dagsländelarver) men inte 

Trichoptera (nattsländelarver)(Teixeira & Cortes 2006). 

 

2.2.2 Regnbågsöring, (Oncorhynchus mykiss) 

Regnbågsöringen är en laxfisk som liknar både laxen och öring, men har ett mindre huvud 

och trubbigare nos. Dess basfärg är mörkgrå på ryggen, silvergrå på sidorna och ljusare buk. 

På sidorna finns även från gällock till stjärtfena en rödrosa rand vars tydlighet varierar. En 

stor mängd svarta prickar finns över hela fisken utom buken (se figur 2). Regnbågsöringen 

blir ca 40-70 cm och väger ca 1-5 kg. Den leker på våren men i Sverige är vattnet för surt för 

att lek ska kunna ske. De regnbågsöringar som lever i svenska naturliga vatten är utplanterade 

eller förrymda från fiskodlingar. De är inte lika krävande som öringen i fråga om 

vattenkvalitet (Naturegate 2013). Unga regnbågsöringar livnär sig till en börjar på hinnkräftor 

och lägger därefter till vattenlevande insekter som nattsländor, dagsländor och knott och dess 

larver. När de blir större äter de även småfisk, sniglar, iglar, fiskägg, märlkräftor och alger 

(Paulson & Hatch 2013).  

 

Figur 2. Nyinplanterad regnbågsöring i Bastasjön. Foto: Hanna Johansson. 

2.2.3 Bäckröding (Salvelinus fontinalis) 

Röding är en laxfisk som är inplanterad i många sjöar i Sverige från Nordamerika. Ovansidan 

är mörkgrön och sidorna gråblå med många bleka gulaktiga fläckar. När hanarna går i 

lekdräkt blir den undre sidolinjen kraftigt orangeröd. Den blir upp till 45 cm och ca 1 kg 

(Miller & Loates 1997). Bäckrödingen föredrar klart, kallt och syrerikt vatten (Pethon & 
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Svedberg 1998). Den livnär sig främst på plankton men även på andra invertebrater och 

småfisk. Leken pågår mellan oktober – december (Miller & Loates 1997). 

2.2.4 Gädda (Esox lucius) 

Gäddan är en stor rovfisk med olivgrön ovansida, bleka prickar och ränder på sidorna och har 

en vit eller gulaktig undersida. Den har lång nos och käke med kraftfulla tänder (Miller & 

Loates 1997). Den blir upp till 190 cm lång och med en maxvikt på 35 kg. Gäddan påträffas i 

alla slags sjöar och i långsamma vatten men föredrar varma, grunda och växtrika sjöar. Leken 

inträffar på våren. Juvenila gäddor har insekter och kräftdjur som föda och när de blir äldre tar 

den främst fiskar i alla storlekar (Pethon & Svedberg 1998). 

2.2.5 Abborre (Perca fluviatilis) 

Abborren har en mörkgrön ovansida, sidor med mörka vertikala ränder och blekare undersida. 

(Miller & Loates 1997). Den blir upp till 50 cm lång och har en maxvikt på 4,75 kg. I 

näringsfattiga vatten och skogstjärnar blir abborren sällan över 50 g. Den lever i alla slags 

svenska vatten med undantag för starka strömmar. Som juvenil äter abborren mestadels 

plankton, sedan även insektslarver, kräftdjur och småfiskar. När abborren är 15-20 cm lång 

livnär den sig enbart på kräftdjur och småfisk. I vissa vatten äter den mycket öringyngel 

(Pethon & Svedberg 1998). 

2.2.6 Sik (Coregonus lavaretus) 

Siken är en laxfisk som är silverfärgad, långsträckt och med djupt kluven stjärtfena. Den kan 

nå en längd av 65 cm och en maxvikt på 7 kg, blir dock sällan över 1 kg. Siken påträffas i 

större delen av svenska vatten, både i sött och i bräckt. Unga fiskar äter först kräftdjur och går 

sedan över till bottenlevande djur (Pethon & Svedberg 1998). 

2.2.7 Elritsa (Phoxinus phoxinus) 

Elritsan är en liten karpfisk som är grönglänsande och fläckig. Arten blir upp till 12 cm. Lever 

i små näringsfattiga skogssjöar. Leken pågår under juni-juli. Elritsan livnär sig på 

insektslarver, små kräftdjur och rom(Pethon & Svedberg 1998). 

2.3 Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – inventering med 

oberoende urval (M42) 
Denna undersökning gjordes med utgångspunkt i Naturvårdsverkets undersökningstyp 

Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag – inventering med oberoende urval (M42) 

(Naturvårdsverket 2008). Denna typ av undersökning är lämplig om man vill bestämma en 

biotops naturvärden såsom dess biologiska mångfald, förekomst av indikatortaxa, behov av 

miljövård och födounderlaget för fågel och fisk. Dessutom ger undersökningsmetoden en god 

bild av övrigt förekommande taxa. M42-metoden går ut på att man genom ca 5 sekunders 

håvning i bottensubstratet fångar upp de bentiska smådjur som lever där.  Detta upprepas på 

30 stycken om ca 0,2 m
2
 vardera stora provytor inom en sträcka av 50 meter. Halva sträckan 

bör vara öppen strand och andra halvan vindskyddad strand. Provytornas placering bestäms 

utifrån 10 punkter längs 50-meterslinjen. Vid varje punkt tas ett prov vid strandkanten, ett 

prov så långt ut som man kan vada och ett prov tas mittemellan dessa två prov. Detta 

upprepas 10 gånger. Momenten illustreras i figur 3. 
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Figur 3. Hur provytorna är fördelande när man använder sig av M42-metoden. Första raden går längs 
med strandlinjen, tredje raden går så långt ut som man kan vada och andra raden går mittemellan 
dessa linjer. 

 Dessa prover artbestäms och räknas sedan på laboratoriet (Naturvårdsverket 2008). Enligt 

metoden är det lämpligt att i samband med insamlingen av data göra en lokalbeskrivning för 

att få en översiktlig bild av lokalen. Dessa finns med som bilagor 1-7. Jag har använt en 

vattenhåv med metallgaller med maskstorlek 1,5 mm för att samla upp prover från 

sjöbottnarna. Detta fördes därefter över till ett vattensåll med maskstorlek 1 mm. 

Invertebraterna plockas upp och placeras i burkar med 70 % etanollösning. Insamlingen av 

prov pågick under slutet av april 2013. Dessa prov togs sedan med till lab där invertebraterna 

identifierades med hjälp av bestämningslitteratur till så nära artnivå som möjligt. Vissa 

familjer kunde inte artbestämmas men delades ändå upp i olika taxa (ex. Odonata 1, Odonata 

2 osv.). Invertebraterna räknades även och mättes. På grund av sitt stora antal och begränsat 

med tid mättes inte Chironmidae (fjädermyggslarver). Om antenner och/eller stjärtspröt fanns 

på invertebraten räknades dessa inte med när kroppslängden uppmättes. Den längsta sidan av 

invertebraterna var den som mättes, se figur 4. 
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Figur 4. Invertebraternas längsta kroppssida mättes, eventuella antenner och stjärtspröt inräknades ej. 

2.4 Statistiska metoder 

2.4.1 Simpson’s diversitetsindex 

Simpson’s diversitetsindex (D) bedömer sannolikheten att två individer som blivit 

slumpmässigt utvalda från samma prov, tillhör samma art. Tecknet ∑ står för summan för alla 

arter, n är antalet individer för arten i och N är det totala antalet individer av alla arter, se 

ekvation 1. 

 

 

Värdet på D varierar mellan 0 och 1. Om det inte finns någon diversitet, dvs. bara en art, blir 

D 1. Ju mer artrikedomen och artjämnheten ökar, desto mer går värdet på D mot 0. Eftersom 

värdet på D blir större desto lägre diversiteten är tar man ofta D subtraherat med 1 för at få ett 

värde på D som faller med lägre artdiversitet, se ekvation 2. 

 

 

Värdet varierar fortfarande mellan 0 och 1 men nu ökar värdet med diversiteten (Smith & 

Smith 2006). I denna studie har denna variant använts. 

2.4.2 Shannon-Wiener’s diversitetsindex 

Shannon-Wiener’s diversitetsindex (H’) är utformat för att kunna bestämma hur stor andel 

individer av varje art man har i det totala provet. Värdet H’ beror på artrikedomen och 

artjämnheten (hur jämnt arterna är fördelade i antal). Alltså, om artrikedomen är given, ökar 

(Ekv. 1) 

                                (Ekv. 2) 

 (Ekv. 2) 

   (
  

 
)
 

    (Ekv. 1) 
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H’ med ökad artjämnhet, och om artjämnheten är given, ökar H’ med ökad artrikedomen 

(Townsend et al 2000). I ekvation 3 är pi är andelen individer i provet som hör till arten i. 

(Smith & Smith 2006). 

 

 

2.4.3 T-test 

T-test utfördes på diversitetsindexen från sjöarna med syfte att ta reda på om man kunde 

påvisa någon signifikant skillnad mellan sjöar som blivit inplanterade med fisk och sjöar som 

inte blivit det. Signifikansnivå sattes till 95 % på alla test. 

 H0: µ = µ0 Ingen signifikant skillnad i diversitetsindex mellan sjötyperna. 

H1: µ ≠ µ0 Signifikant skillnad i diversitetsindex finns mellan sjötyperna. 

α = 0,05  

Förkastar H0 om p-värde < signifikansnivån 0,05. 

 

2.4.4 Linjär regression 

Genom att utföra en linjär regressionsanalys vill man undersöka om det finns något linjärt 

samband mellan två variabler (Borg & Westerlund 2006), i detta fall mängd inplanterad fisk 

(x) och Simpson’s diversitetindex(y
1
), Shannon-Weaver’s diversitetindex (y

2
) och antal taxa 

(y
3
). B0 anger skärningspunkten på y-axeln och B1 anger linjens lutning 

(regressionskoefficient), se ekvation 4 (Borg & Westerlund 2006).  

 

3. Resultat 

3.1 Förekomst av taxa 
I alla sjöar förekom Chironmidae (fjädermyggslarver). Dessa fanns av riklig mängd i sex av 

dem. Odonata (Egentliga trollsländelarver), Baetidae (ådagsländelarver), Zygoptera 

(flicksländelarver) och Trichoptera (nattsländelarver) förekom i sex av sju sjöar. Asellidae 

(sötvattengråsuggor) förekom i fem sjöar och i förhållandevis riklig mängd i fyra av dem. I 

stora Lummersjön förekom endast två arter, Chironomidae (fjädermyggslarver) och Odonata 

1 (trollsländelarver 1). Några arter förekom endast i en enstaka sjö, de var Odonata 2 

(trollsländelarv 2), Odonata 3 (trollsländelarv 3), Plecoptera (bäcksländelarv), Amphipoda 

(sötvattensmärla), Pisidiidae (ärtmussla), Planorbidae (posthornsnäcka), Corixidae 

(buksimmare), Gyrinidae (virvelbagge) och Dytiscidae (dykare). Alla sjöarnas artantal kan 

utläsas mer i detalj i tabell 2. 

                         (Ekv. 3) 

 

           (Ekv. 4) 
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Tabell 2. Antalet taxa i respektive sjö och antalet individer av respektive taxa. Sjöar med röd text är 
icke-inplanterade sjöar och de med blå text är sjöar som blivit inplanterade.  

Antalet taxa i 

respektive sjö 

S
to

ra
 

H
a
v
sj

ö
n

 

S
to

ra
 

L
u

m
m

er
 

sj
ö
n

 

S
v
a
n

sj
ö
n

 

L
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la
 

H
a
v
sj

ö
n

 

B
a
st
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sj

ö
n

 

S
to

ra
 

G
ru

b
b

en
 

K
v
ig

sj
ö
n

 

Chironomidae 34 89 32 46 79 72 4 

Diptera 1     6 2  

Odonata 1 3 5 3 3 5  3 

Odonata 2 2  1    2 

Odonata 3       1 

Baetidae  15  2 20 22 22 14 

Ephemeridae 16  1 35  6  

Zygoptera 2  2 2 1 4 5 

Plecoptera   1     

Sialidae 3   11 2 18 2 

Trichoptera 21  3 15 13 2 2 

Asellidae 81  11 92 59 41  

Amphipoda   2     

Oligochaeta 5    2 2  

Turbellaria   1 2    

Erpobdellidae    1  1  

Hydrachnidia      1 1 

Pisidiidae 27       

Lymnaeidae 2      3 

Planorbidae     7   

Corixidae       1 

Gyrinidae   2     

Dytiscidae 2       

Totalt 213 94 61 227 196 171 38 

 

3.2 Antal taxa 
I Stora Havsjön identifierades flest antal taxa (13 stycken) och i Stora Lummersjön minst 

antal (2 stycken). I proverna från de övriga sjöarna i studien identifierades 12 stycken i 

Svansjön, 11 stycken i Stora Grubben respektive Kvigsjön och 10 stycken i Lilla Havsjön 

respektive Bastasjön (figur 5). Ingen signifikant skillnad på antalet taxa mellan de två 

sjötyperna kunde påvisas (t2= 0.43, p = 0.71). Då Stora Lummersjön är avvikande i sitt 

taxaantal, gjorde även ett t-test utan denna. Men ingen signifikant skillnad på antalet taxa 

mellan sjötyperna kunde påvisas då heller (t2 = 2.46, p = 0.07). T-värde, p-värde samt antal 

frihetsgrader finns överskådligt i tabell 5. 
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Figur 5. Antal taxa i respektive sjö, de blåa staplarna representerade inplanterade sjöar och de röda 
staplarna representerar de icke-inplanterade sjöarna. 

3.3 Storlek på taxa 
Invertebraternas längd uppmättes och genomsnittlig längd kan utläsas i tabell 3. T-test 

utfördes för att jämföra invertebraternas storlek från sjöar som blivit inplanterade med 

invertebrater från icke-inplanterade sjöar. Fyra taxa förekom i sex av sjöarna (se tabell 2); 

Odonata 1 (trollsländelarv 1), Baetidae (ådagsländelarv), Zygoptera (flicksländelarv) och 

Trichoptera (nattsländelarv). T-test visar att ingen av dessa taxas storlek skiljde sig signifikant 

mellan sjöar som blivit inplanterade och icke-inplanterade sjöar (Odonata 1 t3 = 2.37, p = 

0.10, Baetidae t1 =1.77, p = 0.33, Zygoptera t1 = 0.67 p = 0.63, Trichoptera t2 = 0.19 p = 

0.87), (tabell 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14
A

n
ta

l t
ax

a 

Bastasjön

Svansjön

Inplanterade 
sjöar 

Icke- 
inplanterade 
sjöar 



12 

 

Tabell 3. Genomsnittlig storlek på taxa (mm). Sjöar med röd text är icke-inplanterade sjöar och de med 
blå text är sjöar som blivit inplanterade. 

Genomsnittlig 

storlek på taxa 

(mm) 
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Chironomidae - - - - - - - 

Tvåvingelarv 2     12,8 12,0  

Odonata 1 18,0 16,8 18,0 18,3 21,6  20,3 

Odonata 2 23,0  11,0    22,0 

Odonata 3       17 

Baetidae 6,9  10,0 6,0 5,6 5,7 5,5 

Ephemeridae 18,7  16,0 18,4  8,8  

Zygoptera 20,5  15,0 15,0 19,0 15,0 14,0 

Plecoptera   4     

Sialidae 8,7   9,6 7,0 10,3 10,0 

Trichoptera 14,3  10,7 12,3 14,9 9,5 15,0 

Asellidae 6,8  6,4 6,7 7,7 7,6  

Amphipoda   8,5     

Oligochaeta 23,2    12,5 11,0  

Turbellaria   10,0 15,0    

Erpobdellidae    15,0  25,0  

Hydrachnidia      3,0 3,0 

Pisidiidae 8,0       

Lymnaeidae 16,0      8,0 

Planorbidae     5,4   

Corixidae       9,0 

Gyrinidae   6,0     

Dytiscidae 5,5       

 

3.4 Miljöindikatorer från bottenfauna 
Enligt Ardesjö et al (2002) kan graden av försurning och övergödning beräknas utifrån vilka 

och hur många taxa man finner i vattnet man vill undersöka. Utifrån denna bedömning ges 

poäng som sedan ska ge en indikation på hur påverkat vattnet är. Enligt dessa bedömningar 

får vi resultatet som redovisas i tabell 4. Svansjön har försurningsgrad 0 som indikerar liten 

eller obetydlig försurningsgrad, Stora Havsjön har försurningsgrad 1 som indikerar liten 

försurningspåverkan, Lilla Havsjön och Stora Grubben har försurningsgrad 2 som indikerar 

liten försurningsgrad. Bastasjön och Kvigsjön har försurningsgrad 5 som indikerar måttligt 

försurningspåverkan och Stora Lummersjön har försurningsgrad 10 vilket indikerar mycket 

stark eller kraftig försurningspåverkan. Alla sjöar har övergödningsklass 0 – 1 vilket indikerar 

höggradigt övergött vatten. 
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Tabell 4. Grad av påverkan av försurning (<2 ger obetydlig påverkan, >10 ger kraftig påverkan) och 
övergödning (< 1 ger kraftig påverkan. >7 ger ingen påverkan). 

Sjö Försurningsgrad Övergödningsklass 

Stora Havsjön 1 1 

Stora Lummersjön 10 0 

Svansjön 0 1 

Lilla Havsjön 2 0 

Bastasjön 5 0 

Stora Grubben 2 0 

Kvigsjön 5 0 

 

3.5 Simpson’s diversitetsindex 
Med simpson’s diversitetsindex som mäts mellan 0-1 där tal nära 0 har låg artdiversitet och tal 

nära 1 har hög artdiversitet fick Kvigsjön ett värde på 0.81, Stora Havsjön fick 0.79, Lilla 

Havsjön 0.76, Stora Grubben 0.74, Bastasjön 0.73, Svansjön 0.68 och Stora Lummersjön 

0.10. Enligt Simpson’s diversitetsindex hade alltså Kvigsjön den högsta artdiversiteten och 

Stora Lummersjön den lägsta (figur 6). T-test utfördes av Simpson’s diversitetsindex av 

sjöarna. Inplanterade sjöars index jämfördes med icke-inplanterade sjöar. 

Ingen signifikant skillnad på Simpson’s diversitetsindex mellan de två sjötyperna kunde 

påvisas (t2= 1.08, p = 0.39), (tabell 5). 

 

Figur 6. Simpson’s diversitetsindex över sjöarna som ingått i undersökningen. Värdet stiger med ökad 
diversitet. De blåa staplarna representerar inplanterade sjöar och de röda representerar icke-
inplanterade sjöar. 
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3.6 Shannon-Wiener’s diversitetsindex 
Med Shannon-Wiener’s diversitetsindex fick Kvigsjön det högsta värdet på 2.69, Stora 

Havsjön fick 2.59, Svansjön 2.30, Lilla Havsjön 2.20, Stora Grubben 2.15, Bastasjön 2.14 och 

det lägsta värdet hade Stora Lummersjön med 0,30. Enligt Shannon-Wiener’s diversitetsindex 

hade alltså Kvigsjön den högsta artdiversiteten och Stora Lummersjön den lägsta (figur 7). T-

test utfördes av Shannon-Wiener’s diversitetsindex. Inplanterade sjöars index jämfördes med 

icke-inplanterade sjöar. 

Ingen signifikant skillnad på Shannon-Wiener’s diversitetsindex mellan de två sjötyperna 

kunde påvisas (t2= 0.87, p = 0.48), (tabell 5). 

 

Figur 7. Shannon-Wiener’s diversitetsindex över sjöarna som ingått i undersökningen. Värdet stiger 
med ökad diversitet. De blåa staplarna representerar inplanterade sjöar och de röda representerar 
icke-inplanterade sjöar. 

3.7 T-test 
Tabell 5. Resultaten av t-test utförda mellan inplanterade sjöar och icke-inplanterade sjöar. Tabellen 
visar t-värde, p-värde och antal frihetsgrader för respektive t-test som utförts. P-värdet ska understiga 
0,05 för att signifikant skillnad ska kunna påvisas. 
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t-värde 1,08 0,87 0,43 3,46 2,37 

 

1,77 0,67  0,19 

p-värde 0,39 0,48 0,71 0,07 0,10 0,33 0,62 0,87 
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3.8 Linjär regressionsanalys 
Linjär regressionsanalys har utförts mellan olika variabler för att utröna om det finns något 

samband mellan mängd inplanterad fisk per år (x) och Simpson’s diversitetsindex (y)(figur 8), 

Shannon-Wiener’s diversitetsindex (y)(figur 9), och antal taxa (y)(figur 10). I samtliga 

analyser har en svag korrelation observerats. Inget signifikant samband mellan dessa variabler 

har därmed kunnat påvisas. Linjär regressionsanalys har även utförts mellan variablerna antal 

taxa (x) och graden av övergödning (y) (figur 11) och graden av försurning (y) (figur 12) för 

att undersöka om det fanns samband mellan dessa variabler. Analysen av förhållandet mellan 

antal taxa och graden av övergödning (figur 11) påvisade svag korrelation och därmed inget 

signifikant samband. Däremot påvisade analysen av förhållandet mellan anta taxa och graden 

av försurning (figur 12) en stark korrelation och ett signifikant samband mellan dessa 

variabler. 

 

 

Figur 8. Linjär regressionsanalys över variablerna Simpsons’s diversitetsindex och mängd inplanterad 

fisk/år, (y = 0,0001x + 0,5809). Determinationskoefficienten R
2
 = 0,1357 påvisar en svag korrelation 

mellan variablerna. 
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Figur 9. Linjär regressionsanalys över variablerna Shannon-Wiener’s diversitetsindex och mängd 
inplanterad fisk/år, (y = 0,0003x + 2,0147). Determinationskoefficienten R2 = 0,0698 påvisar en svag 
korrelation mellan variablerna. 

 

 

Figur 10. Linjär regressionsanalys över variablerna antal taxa och mängd inplanterad fisk/år, (y = 
0,0009x + 9,3456). Determinationskoefficienten R2=0,0283 påvisar en svag korrelation mellan 
variablerna. 
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Figur 11. Linjär regressionsanalys över variablerna antal taxa och övergödningsgrad, (y = 3,7x + 33). 
Determinationskoefficienten R2=0,248 påvisar en svag korrelation mellan variablerna. 

 

 

Figur 12. Linjär regressionsanalys över variablerna antal taxa och försurningsgrad, (y = -0,9529x + 
13,26). Determinationskoefficienten R2=0,8027 påvisar en stark korrelation mellan variablerna. 

4. Diskussion 
Min hypotes var att finna begränsade skillnader i invertebratfauna mellan sjöar som blivit 

inplanterade med fisk och icke-inplanterade sjöar. Jag hade även tagit hänsyn till att effekten 

av inplantering av fisk på invertebratfaunan kan bero på vart sjön är belägen och att Hökensås 

har samma klimatklassificering som Sierra Nevada i östra Kalifornien, där man hade funnit en 

påverkan på invertebratfaunan genom inplantering av fisk.  
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Jag fann ingen signifikant skillnad i antal taxa eller i diversitetsindex mellan inplanterade 

sjöar och icke-inplanterade och inte heller kunde någon trend av skillnad skönjas. Resultatet 

visar därmed att ingen skillnad finns mellan inplanterade sjöar och icke-inplanterade sjöar 

med hänsyn till invertebratfauna. För att kunna fastställa resultatet kan det vara önskvärt att 

upprepa undersökingen fast med ett större antal sjöar för att få starkare statistisk signifikans, 

se antalet frihetsgrader tabell 5. En bidragande faktor till resultatet kan vara att sjöarnas 

egenskaper såsom näringshalter, bottensubstrat, grumlighet och omgivande miljö etc. skiljde 

sig från varandra, i vissa fall stort. Stora Lummersjön, som är en icke-inplanterad sjö, var den 

sjö där minst antal arter kunde identifieras och som hade lägst artdiversitet. Detta kan bero på 

att denna sjö särskiljdes mest från de övriga vad beträffar sjöns egenskaper (se bilaga 1). Stora 

Lummersjön är belägen på en våtmark med stora mängder vitmossa och verkade innehålla 

stora mängder organiskt material. Även grumligheten och vattnets färg var mörkast hos denna 

sjö. Det var kraftigt försurad (se tabell 4). Stora Lummersjön var även den sjö som jag började 

göra mina provtagningar på och en eventuell faktor som kan ha påverkat resultatet är att 

islossningen precis skett vid insamlingen och vattnet var kallare än i de övriga sjöarna. 

Ytterligare en tänkbar faktor till det låga antalet taxa som identifierades i Stora Lummersjön 

kan vara att sjön hade en dyig botten med stora mängder organiskt material som gjorde det 

svårt att urskilja invertebraterna, det kan därför tänkas att jag missat några. De övriga sjöarna 

skiljer sig även de åt i bottensubstrat, grumlighet, färg och försurningsgrad men inte lika 

mycket som Stora Lummersjön. Regressionsanalys mellan variablerna försurningsgrad och 

antal taxa påvisade stark korrelation och därmed har jag hittat indikationer på att graden av 

fursurning påverkar antalet taxa. Störst antal taxa hittades i Stora Havsjön, även den en icke-

inplanterad sjö. Om man bortser från Stora Lummersjön ser man att artantalet var något högre 

i de icke-inplanterade sjöarna jämfört med de inplanterade (figur 6), men ingen signifikant 

skillnad kunde påvisas (tabell 5).  

Sjöarnas storlek och djup varierande kraftigt, därför kunde jag inte vada lika långt ut i alla 

sjöar. I de flesta sjöar som Lilla Havsjön, Stora Havssjön, Stora Grubben, Bastasjön och 

Svansjön kunde jag vada ut ca 8-10 meter för att ta proven längst ut, medan Stora 

Lummersjön och Kvigsjön var bråddjupa. I stora Lummersjön kunde jag endast vada ut 2-3 

meter och Kvigsjön var så djup att jag var tvungen att ta alla 30 prover från land. Även detta 

kan ha spelat in i resultatet då jag kan ha missat invertebrater som inte trivs intill 

strandkanten, och därmed fått ett lägre antal taxa i dessa sjöar. För att undvika detta kan man 

t.ex. använda en båt i provtagningen och utifrån bestämda, generella mått mäta avståndet från 

land och samla in proverna från samma avstånd i alla sjöar. Djupa bottnar tar dessutom längre 

tid att värma upp efter vintern och därför kan det tänkas att vissa mer värmekrävande arter 

missgynnas i dessa djupa sjöar och det kan ha bidragit till ett lägre antal taxa vid insamlingen. 

Det vore även optimalt att utföra alla provtagningar under samma dag, även om det är svårt ur 

tidsperspektiv. Enligt Naturvårdsverket (2008) är M42-metoden med oberoende urval lämplig 

för en mängd olika syften och om syftet är att få en god bild av den biologiska mångfalden är 

det mest lämpligt att den utförs under försommaren, då man hittar både sommar- och 

vinterarter. Med tanke på den sena våren som rådde under 2013 är det mycket möjligt att 

provsamlingen utfördes tidigare än den optimala tidpunkten, med tanke på avsaknaden av 

eventuella sommararter. Även, som tidigare nämnt ovan, kan den optimala tidpunken variera 



19 

 

med sjöarnas djup. En nackdel med M42-metoden är att mycket småvuxna djurarter, starkt 

fastsittande arter och arter som lever långt ner i bottensedimentet blir underrepresenterade 

(Naturvårdsverket 2008). 

T-test över några utvalda grupper av taxa visade att ingen signifikant skillnad i storlek kunde 

påvisas mellan sjöar som blivit inplanterade och icke-inplanterade sjöar. Enligt Luecke (1990) 

föredrar laxfiskar större invertebrater och min förväntade hypotes var att finna ett samband 

mellan storlek på taxa och mängd inplanterad fisk/år. Några anledningar till att inget sådant 

samband kunde påvisas kan vara att små organismer är lättare att fånga, eller att spridningen 

på storlek inte varierade så mycket i de sjöar som undersöktes, och därmed finns ingen större 

skillnad i näringsvärde mellan dessa invertebrater. En annan anledning kan vara att antalet 

taxagrupper var för få, för att göra ett bättre test bör en bättre metod att jämföra taxastorlek 

utvecklas. Ett taxon (Odonata 1) var närmare signifikant skillnad än de övriga (p-värde = 

0,10). 

Stora Havsjön hade högst artantal och där fanns sex taxa som indikerar övergödning 

(Trichoptera, Asellidae, Sialidae, Oligochaeta, Chironomidae och Lymnaeidae), tre taxa 

indikerar motsatsen (Baetidae , Ephemeridae och Trichoptera) två taxa som indikerar 

försurning (Odonata 1 och Odonata 2) och ett taxa som indikerar ej försurning (Pisidiidae). 

En bedömning enligt Ardesjön et al (2002) visar att Stora Havsjön var kraftigt övergött och 

hade en liten försurningspåverkan. Kvigsjön som hade högst diversitetsindex fyra taxa som 

indikerar övergödning (Trichoptera, Sialidae, Chrironomidae och Lymnaeidae) och tre arter 

som indikerar motsatsen (Trichoptera, Baetidae och Ephemeridae). Tre taxa indikerar 

försurning (Odonata 1, Odonata 2 och Odonata 3) och tre taxa indikerar att vattnet ej är 

försurat (Baetidae och Ephemeridae och Lymnaeidae). En bedömning enligt Ardesjön et al 

(2002) visar att Kvigsjön var kraftigt övergött och hade en måttlig försurningspåverkan Stora 

Lummersjön hade både lägst artantal och diversitetsindex. En bedömning enligt Ardesjön et al 

(2002) visar att Stora Lummersjön var kraftigt övergött och hade en kraftig 

försurningspåverkan (Ardesjö et al 2002). Med hänsyn till dessa observationer kan man 

eventuellt skönja samband mellan övergödning/försurning och diversitetsindex. En linjär 

korrelationsanalys av antalet taxa (y) och försurningsgrad (x) bekräftade detta och påvisade 

stark korrelation. 

Min hypotes var att finna, om än begränsad, effekt på invertebratfaunan genom inplantering 

av fisk. Mitt resultat visar att inga signifikanta skillnader i invertebratfauna kunde påvisas 

mellan inplanterade sjöar och icke-inplanterade sjöar. Om undersökningen skall göras igen 

bör man göra det i större skala, något senare på året samt ta med faktorer som försurning och 

övergödning i en större utsträckning. 

5. Erkännanden 
Jag vill rikta ett tack till min kontakt på Hökensås sportfiske, Per Karlsson, som har låtit mig 

samla in material från deras sjöar. Han har även delgett mig information om 

fiskeverksamheten som gjort min studie genomförbar. 
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Jag vill även tacka min handledare Annie Jonsson på Högskolan i Skövde för stöd och råd 

under projektets gång.  
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Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Tidaholms kommun 

Sjö: Stora Lummersjön 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6441820,51 E: 447208,53 

Höjd över havet: 242 m 

Datum: 130419 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 310 m 

Lokalens bredd: 190 m 

Lokalens yta: 4,5 ha 

Vattennivå: Högre än normalt 

Grumlighet: Mycket grumligt 

Färg: Starkt färgat 

Grad av försurning: Kraftig försurningspåverkan 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 8°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Fin lera/dy 

Växtlighet: Riktigt med vitmossa, ris och skvattram. Mestadels tallskog med islag av björksly. 

Död ved: Enstaka lågor i strandkant 

Beskuggning 0-3: 1 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 15 Åker  Blockmark  

Barrskog 25 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat  

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark 60 Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Tall Björk 

Buskar Björkträd Björk ”lummer”  

Gräs o halvgräs inkl. vass Gräs   

Annan vegetation Ris   

Övrigt (sten, åker o dyl.)    
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Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Tidaholms kommun 

Sjö: Lilla Havsjön 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6440680,32 E: 446167,79 

Höjd över havet: 246 m 

Datum: 130420 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 480 m 

Lokalens bredd: 440 m 

Lokalens yta: 11 ha 

Vattennivå: Normalt 

Grumlighet: Klart 

Färg: Klart 

Grad av försurning: Liten försurningspåverkan 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 12°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Finkornig sand 

Växtlighet: Vass, grässtränder, tallskog 

Död ved: Inget observerat 

Beskuggning 0-3: 1 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 15 Åker  Blockmark  

Barrskog 70 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat: 

Grässtrand 

15 

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark  Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Tall Björk 

Buskar Björkträd Björk ”lummer”  

Gräs o halvgräs inkl. vass Vass   

Annan vegetation Ris   

Övrigt (sten, åker o dyl.) Grässtrand   
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Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Tidaholms kommun 

Sjö: Stora Havsjön 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6440997,82 E: 446559,38 

Höjd över havet: 245 m 

Datum: 130425 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 940 m 

Lokalens bredd: 380 m 

Lokalens yta: 20 ha 

Vattennivå: Normalt 

Grumlighet: Klart 

Färg: Klart 

Grad av försurning: Liten försurningspåverkan 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 12°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Finkornig sand 

Växtlighet: Vass, tallskog, björksly, ljung, ormbunkar 

Död ved: Inget observerat 

Beskuggning 0-3: 2 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 10 Åker  Blockmark  

Barrskog 90 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat:   

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark  Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Tall Björk 

Buskar Björkträd Björk  Ljung 

Gräs o halvgräs inkl. vass Vass   

Annan vegetation Ris Lingon Blåbär 

Övrigt (sten, åker o dyl.)    

 



Bilaga 4 

 

 

 

Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Jönköpings län 

Kommun: Habo kommun 

Sjö: Kvigsjön 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6439759,57 E: 448197,15 

Lokalnummer 

Höjd över havet: 245 m 

Datum: 130422 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 140 m 

Lokalens bredd: 110 m 

Lokalens yta: 1,2 ha 

Vattennivå: Något högre än normalt 

Grumlighet: Grumligt 

Färg: Färgat 

Grad av försurning: Måttlig försurningspåverkan 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 10°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Finkornig dy, mycket organiskt material 

Växtlighet: Tallskog med inslag av björk, ljung, vass 

Död ved: Inget observerat 

Beskuggning 0-3: 2 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 10 Åker  Blockmark  

Barrskog 90 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat:   

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark  Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Tall Björk 

Buskar Björkträd Björk  Ljung 

Gräs o halvgräs inkl. vass Vass   

Annan vegetation Ris   

Övrigt (sten, åker o dyl.)    

 



Bilaga 5 

 

 

 

Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Tidaholms kommun 

Sjö: Stora Grubben 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6439812,48 E: 447395,46 

Höjd över havet: 245 m 

Datum: 130422 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 520 m 

Lokalens bredd: 300 m 

Lokalens yta: 20 ha 

Vattennivå: Normalt 

Grumlighet: Klart 

Färg: Klart 

Grad av försurning: Liten försurningsgrad 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 10°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Grovkornig sand 

Växtlighet: Vass, grässtränder, tallskog, gräs, mossa 

Död ved: Enstaka låga 

Beskuggning 0-3: 1 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 10 Åker  Blockmark  

Barrskog 90 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat  

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark  Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Tall Gran 

Buskar Björkträd Björk  Ljung 

Gräs o halvgräs inkl. 

vass 

Vass   

Annan vegetation Ris Lingon Blåbär 

Övrigt (sten, åker o dyl.)    

 



Bilaga 6 

 

 

 

Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Västra Götalands län 

Kommun: Tidaholms kommun 

Sjö: Svansjön 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6438963,17 E: 446895,4 

Höjd över havet: 242 m 

Datum: 130423 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 450 m 

Lokalens bredd: 280 m 

Lokalens yta: 20 ha 

Vattennivå: Normalt 

Grumlighet: Grumligt 

Färg: Klart 

Grad av försurning: Obetydlig försurningspåverkan 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 8°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Dy 

Växtlighet: Granskog, enbuskar, vass, vitmossa 

Död ved: Inget observerat 

Beskuggning 0-3: 1 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 40 Åker  Blockmark  

Barrskog 60 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat  

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark  Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Gran Björk 

Buskar Björkträd Björk  Enbär 

Gräs o halvgräs inkl. vass Vass   

Annan vegetation Ris Lingon Blåbär 

Övrigt (sten, åker o dyl.)    

 

  



Bilaga 7 

 

 

 

Protokoll för lokalbeskrivning av sjö med undersökningstyp bottenfauna 

Län: Jönköpings län 

Kommun: Habo kommun 

Sjö: Bastasjön 

Lokalkordinater: SWEREF 99 N: 6433634,45 E: 448776,59 

Höjd över havet: 235 m 

Datum: 130430 

Organisation: Högskolan i Skövde 

Syfte: Examensarbete 

Metod för provtagning: M42 med oberoende urval 

Provtagare: Hanna Johansson 

Lokalens längd: 250 m 

Lokalens bredd: 200 m 

Lokalens yta: 4,5 ha 

Vattennivå: Normalt 

Grumlighet: Klart 

Färg: Klart 

Grad av försurning: Måttlig försurningspåverkan 

Grad av övergödning: Höggradigt övergött vatten 

Lufttemperatur: 7°C 

Dominerande storlek på bottensubstrat: Finkornig sand 

Växtlighet: Vass,  tallskog 

Död ved: Inget observerat 

Beskuggning 0-3: 2 

Närmiljö Yttäckning (%) 

 

Lövskog 15 Åker  Blockmark  

Barrskog 85 Äng  Artificiell mark  

Blandskog  Hed  Annat  

Kalhygge  Kalfjäll    

Våtmark  Hällmark    

 

Strandmiljö 0-5 m 

 

 Dom. typ  Dominerande art Subdominerande art 

Träd Barrträd Tall Gran 

Buskar Björkträd Björk   

Gräs o halvgräs inkl. vass Vass   

Annan vegetation Ris Lingon  Blåbär 

Övrigt (sten, åker o dyl.)    

 


