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Abstract 

Dead wood is of great importance to invertebrate communities in streams. The purpose of this study 
was to investigate how fine wood affects biomass, density and diversity of drifting invertebrates in 
streams, and relate this to fine and coarse bottom substrates. The hypotheses were (1) an increase in 
fine wood will increase drift density, biomass and biodiversity, and change the taxonomic composition 
of the drifting invertebrate community (2) an increase in fine wood has a greater effect on drift density 
and biomass in streams with fine bottom substrate than in streams with coarse bottom substrate. The 
study was conducted at six sites in the Ölman River catchment, located in municipality of Karlstad, 
with three sites having fine bottom substrates and three sites coarse bottom substrates. Drift samples 
were taken upstream and downstream of a fine wood bundle during five occasions from June-October 
2017. No significant difference in biomass, density or biodiversity was shown upstream and 
downstream of the fine wood, nor was there an effect of substrate type (fine vs coarse bottom 
substrates). There was, however, a distinct significant difference in taxonomic composition upstream 
and downstream of the fine wood in sites with fine bottom substrate. The proportion of Trichoptera 
was higher downstream of the fine wood than the upstream of the fine wood (three of five sampling 
occasions). There were also a significant difference in taxonomic composition between sites with fine 
and coarse bottom substrates, with a higher proportion of Diptera in the sites with fine substrate (all 
sampling occasions), and a higher proportion of Plecoptera in sites with coarse substrate (three of five 
sampling occasions). 

Keywords invertebrates, biomass, drift density, biodiversity, taxonomic composition, fine dead wood, 
streams, fine coarse bottom substrate 
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Sammanfattning 

Död ved är av stor betydelse för evertebratsamhället i rinnande vatten. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur fin död ved påverkar biomassa, abundans och diversitet hos det driftande 
evertebratsamhället i rinnande vatten, samt att relatera detta till fint och grovt bottensubstrat. 
Hypoteserna var att (1) en ökning av fin död ved ökar abundans, biomassa och biodiversitet samt 
förändrar taxonomisk sammansättning hos det driftande evertebratsamhället (2) en ökning av fin död 
ved har en större effekt, på abundans och biomassa i evertebratsamhället i vattendrag med fint 
bottensubstrat än i vattendrag med grovt bottensubstrat. Studien utfördes på sex lokaler i Ölmans 
avrinningsområde i Karlstad kommun, tre med fint och tre med grovt bottensubstrat. Driftprover togs 
på samtliga lokaler, uppströms och nedströms en utplacerad bunt fin ved, under fem tillfällen juni-
oktober 2017. Ingen signifikant skillnad i biomassa, abundans eller biodiversitet visades uppströms 
och nedströms veden, varken på lokaler med fint eller grovt bottensubstrat. Det fanns däremot en 
tydlig signifikant skillnad i taxonomisk sammansättning uppströms och nedströms veden på lokaler 
med fint bottensubstrat, då andelen Trichoptera var högre nedström veden än uppströms veden (tre av 
fem provtagningstillfällen). Det fanns även en signifikant skillnad i taxonomisk sammansättning 
mellan lokaler med grovt och fint bottensubstrat, med en högre andel Diptera i lokaler med fint 
bottensubstrat (samtliga provtagningstillfällen) och en högre andel Plecoptera i lokaler med grovt 
bottensubstrat (tre av fem provtagningstillfällen).  

Nyckelord evertebrater, biomassa, abundans, biodiversitet, taxonomisk sammansättning, fin död ved, 
vattendrag, fint grovt bottensubstrat 
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Inledning  

Grov död ved i vattendrag fyller en viktig funktion av flera olika anledningar. En anledning är att den 
bidrar till strukturell komplexitet genom att bilda pooler (Fausch, & Northcote, 1992) och förändra 
sammansättningen av både bottensubstratet och bottenstrukturen, eftersom ved lagrar finsediment och 
hindrar det från att spolas bort (Valett, Crenshaw, & Wagner, 2002; Parker, Henshaw, Harvey & 
Sayer, 2017; Díez, Larrañaga, Elosegi, & Pozo, 2000; Wallace, Webster, & Meyer, 1995). På så sätt 
främjar veden komplexitet och oregelbundenheter i vattendragens bottnar, vilket i sin tur leder till 
förändringar i vattenflöde (Mutz, Kalbus, & Meinecke, 2007; Pilotto, Bertoncin, Harvey, Wharton & 
Pusch, 2014), vattenhastighet, (Wallace et al., 1995) och vattendjup (Díez et al., 2000; Wallace et al., 
1995). Man har också visat att det finns ett positivt samband mellan mängden grov död ved och 
näringshalt i vattendrag (Valett et al., 2002). Detta har man förklarat med att de pooler som bildas av 
grov död ved, hindrar borttransport av organiskt material (doc, fpoc, cpom) (Bilby & Likens, 1980; 
Pilotto et al., 2014). 

Mängden död ved i skogen är relaterad med skogens ålder, ju äldre skog desto större mängd död ved 
(Fridman & Walheim, 2000; Degerman, Halldén &Törnblom, 2005; Valett et al., 2002). Endast 2–
10% av svensk skog är idag äldre än 130 år (Naturvårdsverket, 2017) och oftast utgörs vår äldsta skog 
av likåldriga bestånd, vilket också inkluderar skog intill vattendrag (Lazdinis & Angelstam, 2005). 
Skogsstyrelsen har tagit fram målbilder för att skydda kantzoner intill vattendrag (Skogsstyrelsen, 
20162) och svenska skogsbolag arbetar idag mot dessa mål (Billerudkorsnäs, 2018; Stora Enso, 2018; 
SCA, 2018). Indikationer finns dock på att det fortfarande finns förbättringspotential när det gäller 
bevarandet av kantzoner (Naturvårdsverket, 2018; Skogsstyrelsen, 20162). Avverkning i vattendragens 
kantzoner minskar mängden död ved i vattendragen i minst 75 år (Valett et al., 2002). Därtill kan 
läggas att tall som i form av grov död ved fallit i vatten, kan bestå i över 300 år (Dahlström, Jönsson, 
& Nilsson (2005). Detta innebär att dagens skogsbruksmetoder, och indirekt mängden död ved som 
idag faller i vattendragen, kommer att påverka dessa under hundratals år framöver.  

Grov och fin död ved i vattendrag är av avgörande betydelse för evertebratfaunan då veden fyller en 
funktion som habitat (Wallace et al., 1995; Collier, & Halliday, 2000; Angermeier, & Karr, 1984; 
Wallace & Benke, 1984) och kan utgöra predatorskydd, larvkammare (Wallace & Sherberger, 1974) 
och äggläggningsplats (Steedman, & Anderson, 1985). Därtill utgör ved en födokälla i och med att 
evertebrater konsumerar den biofilm vilken täcker ved som hamnat i vatten (Golladay & Sinsabaugh, 
1991; Spänhoff & Cleven, 2010; Eggert & Wallace, 2007). Dessutom har Anderson, Sedell, Roberts & 
Triska (1978), dokumenterat att ved fungerar som en direkt födokälla för vissa evertebrater, vilket 
stöds av flera studier där död ved hittats i evertebraters maginnehåll (Pereira, Anderson, & Dudley, 
1982; Collier, & Halliday, 2000; Chessman, 1986). Ännu en viktig aspekt av vedens funktion i 
evertebratsamhället är det faktum att grov död ved skapar mikrohabitat runtom veden. Detta leder till 
en ökning av den lokala evertebratfaunan, då den även koloniserar dessa mikrohabitat (pooler, 
sandhögar och högar av organiskt material; Pilotto et al., 2014). 

Grov död ved bidrar till ökad artdiversitet, ökat individantal (Pilotto, Harvey, Wharton & Pusch, 
2016), och ökad biomassa av evertebrater (Gustafsson, Greenberg, & Bergman, 2014) samt har 
inflytande över sammansättningen av taxonomiska grupper, i det akvatiska evertebratsamhället 
(Wallace et al., 1995). Det är högst troligt att även fin död ved kan ha samma grundläggande effekt. 
Bekräftat är att fin död ved i vattendrag kan öka abundansen av driftande evertebrater (Enefalk och 
Bergman, 2016). Vidare bär fin ved med hög strukturell komplexitet fler evertebratarter (O'connor, 
1991). Det förekommer dock studier vars resultat visat att död ved inte hade någon signifikant 
påverkan på taxonomisk diversitet eller biomassa av driftande evertebrater (Enefalk och Bergman, 
2016) eller på abundans eller diversitet (Liljaniemi, Vuori, Ilyashuk, & Luotonen, 2002).  
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Ytterligare en viktig faktor för evertebratsamhällen i rinnande vatten är bottensubstratet eftersom olika 
evertebrattaxa föredrar olika typer av bottensubstrat (Williams, & Mundie, 1978; Gurtz, & Wallace, 
1984; Wood & Armitage, 1999; Quinn & Hickey 1990). Vissa evertebrater gynnas av grus (Bourassa, 
& Morin, 1995; Bourassa & Morin, 1995) medan andra främjas av finsediment som sand (Angradi, 
1999). Tillskott av sand ökar driften av vissa evertebrattaxa i steniga naturliga (Suren & Jowett, 2001) 
och experimentella vattenkanaler (Rosenberg & Wiens 1978). Eftersom fasta substrat som sten saknas 
i vattendrag bestående av finsedimentbotten, kan ved ha en större betydelse som habitat i dessa 
vattendrag (Wallace, Grubaugh, & Whiles, 1996). Faktum är att veden i sig kan uppbära högre 
biomassa och diversitet än bottensubstrat som sand och lera, då man visat att så mycket som 78% av 
driftande evertebrater kan komma från ved, i vattendrag med den typen av botten (Benke, Henry, 
Gillespie & Hunter, 1985).  

Syftet med denna studie var att undersöka hur fin död ved påverkar biomassa, abundans och diversitet 
hos det driftande evertebratsamhället i rinnande vatten, samt att relatera detta till fint och grovt 
bottensubstrat. Studien utfördes på sex lokaler i Ölmans avrinningsområde i Karlstad kommun, tre 
med fint och tre med grovt bottensubstrat. Driftprover togs på samtliga lokaler, uppströms och 
nedströms en utplacerad bunt fin ved, under fem tillfällen under perioden juni-oktober 2017. Mina 
hypoteser var att (1) en ökning av fin död ved ökar abundans, biomassa och biodiversitet samt 
förändrar taxonomisk sammansättning hos det driftande evertebratsamhället (2) en ökning av fin död 
ved har en större effekt, på abundans och biomassa i evertebratsamhället i vattendrag med fint 
bottensubstrat än i vattendrag med grovt bottensubstrat.  

 

Metod 

Studien utfördes mellan 26 juni och 3 oktober 2017. Sex provtagningslokaler i fyra smala vattendrag, 
dvs vattendragen var <6 meter breda (Statistiska centralbyrån, 2005) i Ölmans avrinningsområde i 
Karlstad kommun (Figur 1), valdes ut för experimentet. Området runtom vattendragen, utgjordes 
generellt av barrskog, med inslag av lövträd. I kantzonen på fem av provtagningslokalerna fanns 
relativt mycket lövträd, i huvudsak gråal (Alnus incana), som skuggade 30 - 90 % av vattnet. En lokal 
(nr 5) saknade träd i kantzonen. Tre av lokalerna hade fint bottensubstrat (nr 1–3) och tre hade grovt 
bottensubstrat (nr 4–6) (Figur 1).  
 
En bunt fin ved (glasbjörk, Betula pubescens, i lokal nr 1–2, 4–6; ask, Fraxinus excelsior och gråal, 
Alnus incana, i lokal nr 3) med omkretsen 60 cm, och längden 1 m placerades ut i vardera lokalen, 
parallellt med vattenströmmen. Buntarna bestod av grenar med en diameter på ca 1–2 cm och bands 
samman med ett rep. För att hålla vedbunten kvar på botten placerades ett nät rund vedbunten och en 
sten i nätet som tyngd. Repet som band samman veden användes för att fästa veden i ett träd i syfte att 
hindra att den skulle spolas nedströms. På varje lokal gjordes sex transektmätningar där djup, 
vattenhastighet, skuggning, bredd, vedmängd och bottensubstrat noterades. Detta gjordes 4 meter 
uppströms vedbuntens övre kant, 2 meter uppströms vedbuntens övre kant, vid vedbuntens övre kant, 
vid vedbuntens nedre kant, 2 meter nedströms vedbuntens nedre kant och 4 meter nedströms 
vedbuntens nedre kant. Därtill mättes pH på varje lokal.  
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Figur 1. Provtagningsområdet, beläget i Ölmans avrinningsområde, Karlstad kommun, Värmland. Lokal 1–3 med fint 

bottensubstrat och lokal 4–6 med grovt bottensubstrat. © Lantmäteriet I2018/00096. 

 
Under fem tillfällen (juni, juli, augusti, september samt månadsskiftet september/oktober) placerades 
två drifthåvar ut på varje lokal. En drifthåv placerades 1,5–4 m uppströms och en 1,5–3,5 m nedströms 
den utplacerade veden. Drifthåvarnas mått var 45*29,5 cm (öppningen), längd 1 meter och 
maskstorlek 500 µm. Uppströmshåven fungerade som en kontroll av hur mycket evertebrater som 
driftade på den specifika lokalen, utan manipulationen (vedbunten) medan nedströmshåven mätte 
mängden evertebrater som driftade från den utplacerade veden. För att förhindra drifthåvarna att fånga 
drift orsakade av rörelser i botten till följd av utplaceringen av drifthåvarna, sattes uppströmshåven ut 
före nedströmshåven under utplacering, och vice versa under upptag av drifthåvarna. Eftersom 
abundansen varierar över dygnet (Elliott, & Corlett, 1972; Flecker, 1992; Waters, 1962), lät jag de 
båda drifthåvarna sitta uppe ca 24 timmar (min-max 22 - 29 timmar). Vattendragets bredd, djup intill 
drifthåv, avstånd till veden samt djup i drifthåv, och vattenhastigheten framför drifthåven mättes vid 
varje provtagning (med Valeport, Model 801 (flat) EM Flow Meter) i syfte att kunna beräkna flöden 
genom håven den tid den låg ute. Vid tömning av drifthåvarna placerades proverna individuellt i en 
plastburk och transporterades i en kylväska till ett laboratorium. Där förvarades proverna i kylskåp och 
plockades inom 24 timmar. Alla akvatiska evertebrater som var synliga för blotta ögat, plockades ur 
proverna. Dessa placerades på filterpapper i fem minuter för att därefter vägas till närmsta 0,1 mg (på 
Sartorius BP110 S våg). Efter vägning placerades djuren i 70 procentig etanol för att senare i 
stereolupp identifieras till familj eller släkte (Trichoptera och Plecoptera) (identifieringslitteratur; 
Nilsson, 1996; Nilson, 1997; Mandahl-Barth & Löfstedt, 2000). 
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Tabell 1.  Beskrivning av provtagningslokalerna med Strahlers stream order, djup, bredd, vattenhastighet och pH. Djup och 

bredd visar högsta till minsta värde mätt under provtagningstillfällena. Död ved är ett mått på hur mycket av 

provtagningslokalernas botten som täcktes av död ved, innan den fina veden placerades ut. V=medelvattenhastighet vid 

60% av vattendjupet.  

 
Shapiro Wilks normalfördelningstest visade att driftdatan som skulle analyseras inte var 
normalfördelad, varför jag valde icke-parametrisk statistik. Wilcoxons rangsummetest användes för att 
testa skillnader i abundans (antal/100m3), biomassa (g/100m3) och Shannon Wieners diversitetsindex, 
uppströms och nedströms veden vid respektive provtagningstillfälle. Spearmans rangkorrelation 
användes för att testa om tiden veden legat i vatten hade något samband med differensen mellan 
uppströms- och nedströmsdrift, både med avseende på abundans, biomassa och diversitet. Mann-
Whitneys U-test användes för att testa om differensen mellan uppströms- och nedströms abundans 
samt differensen mellan uppströms och nedströms biomassa skilde sig mellan lokaler med fint och 
grovt bottensubstrat. Chi2-test (X2) användes för att testa skillnad i sammansättning av taxa, mellan 
lokaler med fint och grovt bottensubstrat samt för att testa skillnad i sammansättning uppströms och 
nedströms veden. Chi2-testerna baserades på det totala antalet driftande individer per taxa för varje 
provtagningstillfälle och lokal. Därefter summerades antalet individer per taxa från lokaler med fint 
bottensubstrat respektive grovt bottensubstrat och analyserades separat för varje provtagningstillfälle. 
En analog procedur gjordes inför analysen av skillnad i sammansättning uppströms och nedströms 
veden. Detta testades separat för fint och grovt bottensubstrat, för varje provtagningstillfälle.  
 

 

Resultat 

I vattendrag med fint bottensubstrat fångades totalt 4130 st driftande evertebrater upp av drifthåvarna 
under provtagningssäsongen. Diptera var det dominerande taxonet (66%) följt av Trichoptera (11%) 
(Figur 2). Övriga taxa innefattar bland annat Megaloptera, Odonata, Hemiptera, Lepidoptera och 
Hygrophila. Ephemeroptera representerades av 4 släkten varav Leptoplebiidae och Baetidae var de 
mest frekventa. Plecoptera representerades av 4 släkten varav Nemoura och Leuctra var de mest 
frekventa. Trichoptera utgjordes av 10 släkten varav Potamophylax och Chaetopteryx/Annitella-
gruppen var de mest frekventa. I vattendrag med grovt bottensubstrat fångades 4954 st driftande 
evertebrater upp av drifthåvarna under provtagningssäsongen. Plecoptera var det dominerande taxonet 
(34%) följt av Diptera (23%) (Figur 2). Övriga taxa innefattar bland annat Megaloptera, Odonata, 
Hemiptera, Lepidoptera och Isopoda. Ephemeroptera representerades av 4 släkten varav 
Leptoplebiidae var det mest frekventa. Plecoptera representerades av 6 släkten varav Leuctra och 
Nemoura var de mest frekventa. Trichoptera representerades av 12 släkten varav Limnephilus, 
Plectrocnemia och Polycentropus var mest frekventa. 

 

Lokal Stream order Botten Djup(m) Bredd(m) Död ved(%)     V (m/s) pH 

1 3 Sand, lera 0,4-0,8          3-4   2       0,06 5,5 
2 2 Sand, lera 0,3-0,6 1,5-2   6       0,07 4,7 
3 2 Sand, lera 0,1-0,6 2-2,5   9       0,09 6,7 
4 1 Grus, sten  0,05-0,2 1,5-2   0       0,2 4 
5 2 Block, sten 0,1-0,4 2-2,5   4       0,2 4,2 
6 2 Block, sten, grus, 

sand 
0,1-0,6 1,-2,5  15       0,2 4,2 
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Figur 2. Sammansättning av driftande taxa, baserat på driftabundans (antal/100m3), uppdelat på fint och grovt 

bottensubstrat. Innefattar samtliga driftande djur från alla lokaler, under alla provtagningsperioder. Uppströmsdrift och 

nedströmsdrift är hopslagna.  
 

Det fanns en signifikant skillnad i sammansättning av taxa mellan lokaler med fint och grovt 
bottensubstrat, alla månader (X2, p<0,001). Ett genomgående mönster var att Diptera utgjorde en 
större del av evertebratsamhället i lokaler med fint bottensubstrat (samtliga månader). Plecoptera 
utgjorde en större del av evertebratsamhället i lokaler med grovt bottensubstrat under juni, juli och 
augusti. Under juli och september var dessutom andelen Trichoptera högre i lokaler med grovt 
bottensubstrat (Figur 3).  

På lokaler med fint bottensubstrat visades en signifikant högre andel trichoptera nedström veden än 
uppströms veden under juni, juli och augusti (X2, p<0,001). Ingen signifikant skillnad i 
sammansättningen av taxa visades i sept och oktober (X2, p>0,08) (Figur 4.).  

På lokaler med grovt bottensubstrat visades en stor variation under provtagningssäsongen, i 
sammansättning av taxa uppströms jämfört med nedströms veden. I juli, september och oktober 
visades signifikanta skillnader i sammansättningen av taxa. Den starkaste signifikansen visades i juli, 
då andelen trichoptera var högre nedströms än uppströms (X2, p<0,001). I september visades en 
signifikant högre andel Plecoptera nedströms medan andelen Trichoptera var högre uppströms (X2, 
p<0,05). I oktober visades en högre andel Ephemeroptera nedströms och en högre andel Trichoptera 
uppströms (X2, p<0,05). Ingen signifikans visades i juni och augusti (X2, >0,19) (Figur 5). 
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Figur 3. Månadsvis sammansättning av driftande taxa, uppdelat på fint (ljusa staplar) och grovt (mörka staplar) 

bottensubstrat. Antalet individer på de tre lokalerna med fint, respektive de tre lokalerna med grovt bottensubstrat, har 

summerats för varje månad.  

 

Figur 4. Månadsvis sammansättning av driftande taxa i lokaler med fint bottensubstrat, uppströms (ljusa staplar) och 

nedströms (mörka staplar) veden. Antalet individer uppströms respektive nedströms veden har summerats för varje 

månad. 
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Figur 5. Månadsvis sammansättning av driftande taxa i lokaler med grovt bottensubstrat, uppströms (ljusa staplar) och 

nedströms (mörka staplar) veden. Antalet individer uppströms respektive nedströms veden har summerats för varje 

månad. 

 

Det fanns ingen skillnad mellan lokaler med fint och grovt substrat vad gäller differensen mellan drift 
uppströms och nedströms, för varken abundansen (antal/100m3) eller biomassan (g/100m3) vid något 
av provtagningstillfällena (Mann-Whitneys U-test, abundans; p>0,51, biomassa; p>0,51).  

Abundansen av evertebrater varierade mellan provtagningslokaler och provtagningstillfällen med 
värden mellan 0,55 och 118 individer/100m3 (Figur 6). På fyra av sex lokaler skiftade abundansen, 
från att vara högst uppströms veden den första provtagningen, till att vara högst nedströms veden den 
sista provtagningen. Den lokal med högst andel död ved (tabell 1) uppvisade motsatt mönster. Ingen 
signifikant skillnad i abundans uppströms och nedströms veden kunde påvisas vid något av 
provtagningstillfällena (Wilcoxons rangsummetest test P >0,25, OBS att ingen Wilcoxon-analys kunde 
göras på julis data, pga av mycket låga flöden på tre av lokalerna).  

Biomassan av evertebrater varierade mellan provtagningslokaler och provtagningstillfällen med 
värden mellan 0 och 1,6 g/100m3 (Figur 7), men utan någon tydlig trend under provtagningsperioden. 
Tre av lokalerna uppvisade högst biomassa nedströms den första provtagningen. På två av dessa var 
skillnaden mindre sista provtagningen och på en var biomassan uppströms mycket högre den sista 
provtagningen. Ingen signifikant skillnad i biomassa uppströms och nedströms veden kunde påvisas, 
vid något av provtagningstillfällena (Wilcoxons rangsummetest test P>0,46, OBS att ingen Wilcoxon-
analys kunde göras på julis data, pga av mycket låga flöden på tre av lokalerna).  

Shannon Wieners diversitetsindex varierade mellan olika lokaler och provtagningstillfällen, med 
värden mellan 0 och 2,53 (Figur 8). Diversitetsindex uppströms och nedströms visade mycket liknande 
värden under hela provtagningsperioden, och den högsta diversiteten uppvisades i september på de 
flesta lokaler. Ingen signifikant skillnad i Shannon Wieners diversitetsindex uppströms och nedströms 
veden kunde påvisas, vid något av provtagningstillfällena (Wilcoxons rangsummetest test P>0,25, 
OBS att ingen Wilcoxon-analys kunde göras på julis data, pga av mycket låga flöden på tre av 
lokalerna).  
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Figur 6. Abundans (antal/100m3) uppströms (mörka             Figur 7. Biomassa (g/100m3) uppströms (mörka staplar) 

staplar) och nedströms (ljusa staplar) veden, alla lokaler             och nedströms (ljusa staplar) veden, alla lokaler över hela 

över hela provtagningssäsongen. Mdn, q1, q3, outliers                provtagningssäsongen. Mdn, q1, q3, outliers samt 95% 

samt 95% konfidensintervall. Juli representeras endast                konfidensintervall. Juli representeras endast av data från  

av data från tre av lokalerna pga mycket låga flöden.                    tre av lokalerna pga mycket låga flöden.  

 

 

 
Figur 8. Shannon Wieners diversitetsindex uppströms 

(mörka staplar) och nedströms (ljusa staplar) veden, 

alla lokaler över hela provtagningssäsongen Mdn, q1,  

q3, outliers samt 95% konfidensintervall. Juli represen- 

teras endast av data från tre av lokalerna 

pga mycket låga flöden. 

 
 
I syfte att avgöra om det fanns en tidseffekt på vedens påverkan på driften gjordes en 
korrelationsanalys där sambandet mellan tiden veden legat i vatten och differensen mellan uppströms- 
och nedströmsdrift testades (uppströms minus nedströms). Detta gjordes för abundans, biomassa och 
Shannon Wieners diversitetsindex. Det fanns inget signifikant samband mellan antal dagar veden legat 
i vatten, och differensen i varken abundans (Figur 9), biomassa eller Shannon Wieners diversitetsindex 
(Spearmans rangkorrelation, p>0,166). Inget signifikant samband förelåg heller då samma tester 
kördes uppdelat i fint respektive grovt bottensubstrat (Spearmans rangkorrelation p>0,334).  
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Lokal 6, som visade ett omvänt mönster i driftabundans, var också den lokal med högst mängd död 
ved (15% av botten täckt av ved). Då denna lokal uteslöts ur korrelationsanalysen fanns ett signifikant 
negativt samband mellan differensen i abundans uppströms och nedströms veden, och antal dagar 
veden legat i vattnet (rs= -0,555, N= 22, p=0,007). Ett motsvarande signifikant negativt samband fanns 
även för Plecoptera (rs= -0,620, N= 22, p=0,002).  

 

  
 
Figur 9. Differens i abundans (antal/100m3) mellan uppströms-  

och nedströmsprover, i förhållande till antal dagar veden legat  

i vatten. Runda symboler representerar vattendrag med fint  

bottensubstrat och fyrkantiga symboler representerar vatten- 

drag med grovt bottensubstrat.  
 

 

Diskussion 

Mina resultat visade att ju längre tid veden legat i vatten desto högre var abundansen nedströms veden 
när den lokal som hade högst mängd ved på botten uteslöts. Vidare fanns en signifikant skillnad i 
taxonomisk sammansättning mellan lokaler med fint och grovt bottensubstrat. Att olika taxa föredrar 
olika bottensubstrat har tidigare påvisats (Quinn & Hickey 1990). Det fanns även en tydlig signifikant 
skillnad i taxonomisk sammansättning uppströms och nedströms veden, på lokaler med fint 
bottensubstrat. Detta kan jämföras med Enefalk och Bergman, 2016 vars resultat också visade en 
förändring i sammansättning av taxa, dock i lokaler med grovt bottensubstrat och dock en annan 
förändring av sammansättningen. Ingen signifikant skillnad i abundans, biomassa eller biodiversitet 
till följd av fin ved kunde påvisas, vilket både bekräftas och dementeras av andra studier (Pilotto et al., 
2016; Enefalk och Bergman, 2016; Liljaniemi et al., 2002). Det fanns inte heller någon skillnad i 
effekt av ved på abundans eller biomassa vid jämförelse av differensen mellan uppströms och 
nedströms abundans, samt differensen mellan uppströms och nedströms biomassa, mellan lokaler med 
fint och grovt bottensubstrat. 
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Tidigare studier har indikerat att ved kan ha större betydelse i vattendrag med fint bottensubstrat då 
dessa saknar andra fasta substrat (Wallace et al., 1996) och att driftande evertebrater i dessa vatten till 
allra största del driftar ifrån ved, och inte ifrån botten (Benke et al., 1985). Detta kunde inte bekräftas 
av mina studier då jag inte fann någon skillnad mellan lokaler med fint och grovt bottensubstrat vad 
gäller differens i varken abundans eller biomassa uppströms och nedströms veden.  

Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad i sammansättningen av taxa mellan lokaler med 
fint och grovt bottensubstrat. Den mest uppenbara skillnaden var andelen Diptera som utgjorde en 
större andel av evertebratsamhället på lokaler med fint bottensubstrat, samtliga provtagningar. 
Plecoptera var under sommarens provtagningar vanligare på lokaler med grovt bottensubstrat. Därtill 
förekom Trichoptera i högre utsträckning i lokaler med grovt bottensubstrat två av provtagningarna. 
Att olika taxa föredrar olika bottensubstrat har tidigare visats (Gurtz, & Wallace, 1984; Wood & 
Armitage, 1999; Quinn & Hickey 1990). Eftersom den taxonomiska sammansättningen är olika på 
lokaler med olika bottensubstrat är det troligt att den också påverkas på olika sätt av den utplacerade 
veden, vilket denna studie indikerar.  

Lokaler med fint bottensubstrat hade en större andel Trichoptera nedström veden än uppströms veden 
under juni, juli och augusti. Detta tyder på att gruppen gynnas av fin ved och att veden är ett viktigt 
habitat i vattendrag med få fasta substrat, vilket överensstämmer med tidigare studier som visat att ved 
har påverkan på den taxonomiska sammansättningen i vattendrag (Wallace et al., 1995; Enefalk och 
Bergman, 2016). Tidigare studier har dock ej visat exakt samma påverkan. Exempelvis visade Enefalk 
och Bergman, 2016 en ökning i andelen Diptera och Plecoptera nedströms veden. Skillnaden i 
påverkan bör kunna förklaras av att deras studie gjordes i vattendrag med grovt bottensubstrat. Lokaler 
med grovt bottensubstrat visade en större andel Trichoptera nedströms veden endast under 
juliprovtagningen, vilket sannolikt betyder att veden i denna aspekt har större betydelse för lokaler 
med fint än grovt bottensubstrat. Lokaler med grovt substrat hade inget tydligt mönster i 
sammansättning av taxa uppströms och nedströms veden. Detta resultat motsäger Enefalk och 
Bergman (2016) som visade att andelen Diptera och Plecoptera var högre nedströms veden än 
uppströms i vattendrag med grovt substrat. Resultaten från min studie tyder på att effekten av ved inte 
är lika stark i lokaler med grovt bottensubstrat som i lokaler med fint bottensubstrat när det gäller 
påverkan på sammansättning av taxa.  

Mina resultat visade ingen signifikant skillnad i biomassa uppströms och nedströms veden. Detta kan 
jämföras med Enefalk och Bergman, 2016, som testade skillnad i biomassa uppströms och nedströms 
fin ved, i vattendrag med grovt bottensubstrat och som såg en tendens till högre drift i slutet av deras 
provtagningssäsong, dock ej signifikant. En annan studie (Siler, Wallace & Eggert, 2001) kunde inte 
visa någon effekt på biomassan efter borttagande av fin död ved i vattendrag. Gustafsson et al. (2014) 
visade dock en ökad total biomassa av vedlevande evertebrater i inhägnader med utplacerad grov ved. 

Det fanns heller ingen effekt av veden på biodiversiteten. Detta kan jämföras med Enefalk och 
Bergman (2016) vilka heller inte kunde påvisa någon signifikant skillnad i Shannon Wiener index 
uppströms och nedströms fin ved. Inte heller Liljaniemi et al. (2002) fann någon signifikant skillnad 
mellan grov död ved och diversitet i lokaler med mer eller mindre ved. Däremot har andra studier visat 
att ved leder till en ökad diversitet i evertebratsamhället (Lester, Wright & Jones-Lennon, 2007 (fin 
och grov ved); Pilotto et al., 2016 (grov ved)). Det är svårt att dra några slutsatser då studierna visat 
motsägelsefulla resultat. En möjlig förklaring är att olika evertebratsamhällen påverkas på olika sätt. 
Rimligt är att vattendrag med en redan hög biodiversitet påverkas mindre av utplacering av fin ved. I 
denna studie analyserades biodiversiteten på familjenivå, vilket kan ha gjort att biodiversiteten 
egentligen var högre än vad som visade sig i analysen. Detta betyder dock inte att en skillnad mellan 
biodiversiteten uppströms och nedströms fanns.  
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Det fanns ingen signifikant skillnad i abundans mellan prover tagna uppströms och nedströms veden, 
vilket står i kontrast till Enefalk & Bergmans (2016) resultat där abundansen av evertebrater ökade 
signifikant av fin död ved. Siler et al. (2001) fann också en ökad abundans vid närvaro av fin död ved. 
En annan studie tittade på sambandet mellan grov död ved och abundans av evertebrater men fann 
ingen skillnad i abundans mellan lokaler som hade mycket eller lite grov död ved (Liljaniemi et al., 
2002). I denna studie skedde emellertid ett skifte i majoriteten av lokalerna, från en större abundans 
uppströms den första provtagningen till en större abundans nedströms den sista provtagningen, dock ej 
tydligt nog för att visas signifikant. När veden hamnat i vattnet koloniseras den av evertebrater i 
ungefär 4 (Gustafsson et al., 2014) till 8 veckor (Bond, Sabater, Glaister, Roberts & Vanderkruk, 
2006). Under denna tid kan det ha varit så att vedbunten fungerade som en fälla, snarare än som en 
driftkälla. Eftersom en antydan till skiftning finns, kan tiden veden legat i vatten vara en viktig faktor 
för att kunna visa signifikanta skillnader. Under de första provtagningarna kan detta fenomen ha 
orsakat att biomassa, abundans och biodiversitet inte var högre nedströms veden. De sista 
provtagningarna borde dock vedens funktion som fälla avtagit då evertebratsamhället stabiliserats, 
även om veden sannolikt fångat upp en del av de driftande evertebraterna.   

Korrelationsanalysen visade efter uteslutning av den avvikande lokalen ett signifikant negativt 
samband mellan differensen i abundans uppströms och nedströms veden, och antal dagar veden legat i 
vattnet. Detta kan tolkas som att det krävdes en viss tid för att en ökning i antal driftande djur till följd 
av ökad mängd fin ved skulle kunna detekteras. Ju längre tid veden legat i vattnet, desto lägre värde på 
uppströms abundans-nedströms abundans. Det som motiverade en uteslutning av denna lokal var att 
den hade en betydligt större mängd död ved än övriga lokaler. Den visade ett motsatt resultat med 
högst abundans nedströms den första provtagningen och högst uppströms den sista provtagningen och 
dessutom fångades öring i drifthåven vid två tillfällen. Det är möjligt att lokaler med en större mängd 
död ved inte påverkas lika mycket, eller på samma sätt, som lokaler med en mindre mängd död ved. 
En följd av död ved i vattendrag är en ökad förekomst av öring (Degerman, Sers Törnblom & 
Angelstam, 2004) vilket leder till ökat predationstryck på driftande evertebrater. Eftersom det vid två 
tillfällen fanns öring i drifthåvarna kan det tyda på att förekomsten av öring, och därmed 
predationstrycket på driften, var större där än i övriga lokaler.  

En följd av att provtagningen utfördes samtidigt uppströms och nedströms veden är att uppströmhåven 
kan ha fångat en del av driften som annars hade nått nedströmshåven. Detta försökte undvikas i högsta 
möjliga mån och uppströmshåven placerades med hänsyn till flödesriktningen och den utplacerade 
veden. Hur stor denna effekt slutligen var, kan inte fastställas men bör tas i beaktande. Denna metod 
tycktes ändå vara den mest lämpliga eftersom provtagning olika dagar uppströms och nedströms skulle 
ha inneburit potentiellt olika väderlek. Att provtagningarna var utspridda över en fyramånadersperiod 
kan ha inneburit svårigheter att detektera förändringar till följd av veden och det är möjligt att tätare 
provtagningar hade varit positivt. En effekt av djupet på lokal 1 var att drifthåven kom att sitta mycket 
högre än vedbunten, vilket kan ha orsakat att de evertebrater som driftade från veden inte fångades upp 
av håven. Ytterligare faktorer som potentiellt kan ha påverkat resultaten kan vara att mängden ved som 
placerades ut var för liten. En viktig felkälla i denna studie var att vattenhastighetsmätaren visade 
felaktiga värden under de första provtagningarna. De uppenbart felaktiga värdena korrigerades med 
hjälp av data från SMHI, med risk för felaktiga värden. 

Mina resultat visade en uppenbar skillnad i taxonomisk sammansättning mellan lokaler med grovt och 
fint bottensubstrat. Vedens påverkan på sammansättningen av taxa i evertebratsamhället, på lokaler 
med finsedimentbotten är ytterligare ett bidrag till kunskapsbanken inom detta område och pekar på 
veden som en viktig faktor i detta avseende. Det signifikanta sambandet mellan antalet dagar veden 
legat i vatten och differensen i abundans uppströms och nedströms veden, vid uteslutning av den 
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avvikande lokalen visar att effekten av veden kan ha en viss tidsfördröjning. Denna studie gjordes i 
vattendrag med varierande mäng död ved och att signifikansen visades först vid uteslutning av den 
lokal som hade mest ved väcker nya frågor. Något att undersöka vidare är hur den utplacerade vedens 
effekt påverkas av den befintliga mängden död ved, och relatera det till de olika bottensubstraten.  
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