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ABSTRACT 
 
Pollution or changes in abiotic factors can be stressful if they exceed a species tolerance level, it can for example 

prevent the species ability to reproduce and disperse. High nutrition- and salt levels may be limiting for species in 

higher concentrations and affects all species since indirect, interactive and additive effects of high nutrient or salt 

levels lead to changes in the community structures. Algae blooms are a major problem in many lakes around the 

world and a reduced population of zooplankton had contributed to faster growth in phytoplankton and therefore 

eutrophication. The purpose of the study is to investigate species composition of zooplankton in a eutrophic- and 

oligotroph nutrient levels with different salt concentration and how it changes over time. Three salt concentrations 

(15, 250 and 1000 mg Cl-/L) along with the two nutritional levels resulted in six possible combinations replicated 

four times each, a total of 24 units. Zooplankton samples were taken from all units on day 19 and 78. A total of 51 

different species were found throughout the study, of which a total of 34 species was found in the first sample and 

a total of 36 species in the second sample. The result showed an increase in Nauplii and Philodina spp. and a 

decrease in Daphnia pulex and Daphnia rosea. In the first sample a significant difference in the number of species 

was found between the salt concentrations 1000 mg Cl-/L and 15 mg Cl-/L and also between 1000 mg Cl-/L and 

250 mg Cl-/L, where the total number of species decreased. There was also a significant difference in the species 

community between the nutrient levels from the first to the second sample, where a more even community was 

found between the first and second sample. The reduction in the number of species from the first to the second 

sampling may have been the reason why the species turned into communities that looked more like each other at 

the second test occasion, while the higher nutritional level may be what contributed to a community with higher 

evenness and similarity due to a greater opportunity to utilize food resources for the zooplankton without 

competition. The conclusion is that the salt concentration reduced the number of species, although the results 

show that salt concentrations with oligotrophic nutrient levels were more similar and had a greater similarity in 

amount of different species. Preserving lakes together with protective efforts is needed to reduce the ecological 

consequences of road salt, to be able to preserve species diversity and biodiversity in freshwater ecosystem.  

 
 

SAMMANFATTNING 
 
Föroreningar eller förändringar av abiotiska faktorer kan vara stressande om det överskrider arternas toleransnivå, 

t.ex. kan det förhindra artens möjlighet till reproduktion och spridning. Höga salt-och näringsnivåer kan utgöra en 

begränsning och påverka arterna i ekosystemet, där indirekta, interaktiva och additiva effekter av näring och salt 

leder till förändringar i sötvattensekosystemens samhällsstrukturer. Algblomningar i ytvatten är ett stort problem i 

många sjöar runt om i världen och en mindre andel djurplankton hade bidragit till en snabbare tillväxt hos 

fytoplankton och i och med det eutrofiering. Syftet med studien är att undersöka hur artsammansättningen hos 

djurplankton förändras i en eutrofnäringsnivå respektive en oligotrofnäringsnivå, med olika saltkoncentrationer 

och hur det förändras över tid. Tre saltkoncentrationer (15, 250 och 1000 mg Cl-/liter) tillsammans med de två 

näringsnivåer resulterade i sex möjliga kombinationer som replikerades fyra gånger för varje kombination, totalt 

24 enheter. Djurplanktonprover togs från alla enheter på dag 19 och 78 av studien. Totalt påträffades 51 olika 

arter i hela studien, varav totalt 34 arter vid första provtagningen och totalt 36 arter vid andra provtagningen. 

Resultatet visade en ökning av Nauplii och Philodina spp. och en minskning av Daphnia pulex och Daphnia 

rosea. I första provtillfället fanns en signifikant skillnad i antalet arter mellan saltkoncentrationerna 1000 mg Cl-

/liter och 15 mg Cl-/liter, samt 1000 mg Cl-/l och 250 mg Cl-/l, där totala antalet arter minskade. En signifikant 

skillnad i artsamhälle fanns mellan näringsnivåerna från första till andra provtillfället, där artsamhällena var mer 

lika varandra. Reduktionen i antal arter från första till andra provtagningen kan ha varit det som gjort att arterna 

övergick i samhällen som liknade varandra mer vid andra provtillfället, medans den högre näringsnivån bidrog till 

fler antal arter bland de eutrofa kombinationerna vilket gav en större möjlighet för djurplanktonen att utnyttja 

födoresurser utan konkurrens. Slutsatsen är att saltkoncentrationen reducerade antalet arter i båda näringsnivåerna, 

men kombinationer med eutrofnäringsnivå hade fler antal arter, även om resultatet visar att kombinationer med 

oligotrofnäringsnivå var mer lika varandra och hade större likhet i antal olika arter. Att bevara sjöar tillsammans 

med skyddande insatser behövs för att minska de ekologiska konsekvenserna av vägsalt, för att kunna bevara 

artdiversiteten och den biologiska mångfalden i sötvattensekosystem. 
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INLEDNING 
 
För att veta vilka förändringar i miljön som påverkar ekologiska- och ekosystemprocesser så krävs en förståelse 

för vilka föroreningar som påverkar samhällsdynamiken. Föroreningar som orsakar förändringar i abiotiska 

faktorer kan vara stressande om det överskrider arternas toleransnivå, t.ex. kan artens möjlighet till reproduktion 

och spridning förhindras (Van Meter & Swan, 2014). Det är viktigt att undersöka orsaken till föroreningen och ta 

reda på om det beror på naturlig eller mänsklig påverkan för att kunna minimera effekterna det får i ekosystemet 

och bevara biodiversiteten och mångfalden i ekosystemet. 

En förorening som hotar flera ekosystem är användningen av salt och effekterna det får i naturen (Hintz &  

Relyea, 2018). Saltkoncentrationen kan utgöra en begränsning för arter i högre koncentrationer och kan påverka 

alla djursamhällen som finns i ekosystemet (Van Meter & Swan, 2014). Under senare år används salt på ungefär 

7% av jordens totala yta varje år eftersom de har en mängd olika användningsområden t.ex. vid rensning av 

vegetation, bevattning, vattenreglering, gruvdrift och för att förhindra isbildning på vägar (Li et al., 2018; Hintz & 

Relyea, 2018). Det har resulterat i förhöjda saltnivåer i naturen som fortsätter att öka årligen, då milda vintrar 

orsakat av klimatförändringar resulterat i en ökning av förbrukningen av vägsalt (NaCl) (Hintz et al., 2017). Detta 

blev uppmärksammat när de höga koncentrationerna i miljön fick långvariga effekter på ekologiska processer i 

vattnet, samtidigt som det påverkade kvalitén på dricksvatten (Hintz & Relyea 2018; Hintz et al., 2017; 

D’Ambrosio, Claps & García, 2015). Europas andra största sjö, Lake Constance, hade mer än dubblat sin 

saltkoncentration mellan 1961–2001 och enligt Müller och Gächter (2012) så berodde upp till 42% av den totala 

höjningen på användningen av vägsalt.  

Kringliggande sötvattensekosystem, oavsett om det är en sjö, rinnande vatten eller våtmark påverkas av  

användningen utav vägsalt och det används framförallt för att öka säkerheten vid vinterväglag (Hintz & Relyea, 

2018). Vägsaltet löser upp sig på vägbanan och följer med vattenflödet vid snösmältning eller regn genom 

grundvattnet och förorenar sötvattensekosystem. Även om oorganiska salter som NaCl löser upp sig till 

kloridjoner (Cl-) så är den inte lätt att omvandla eller bryta ner på ett sätt som reducerar Cl- föroreningen över tid. 

Vägsalt är därmed en långlivad förorening som kan påverka sötvattensamhällen under en lång tid efter 

användning. Fluktuerande nivåer av höga saltkoncentrationer t.ex. under vinter och sommar, kan göra att arterna 

har svårt att anpassa sig och hela artsamhällen inom sötvattensekosystem kan dö ut (Van Meter & Swan, 2014; 

Hintz & Relyea 2018).  

Toleransgränserna för kloridsalter skiljer sig mycket emellan djurplankton och är en viktig variabel när man  

bestämmer djurplanktons artsammansättning och artrikedom (Van Meter & Swan, 2014). Normala nivåer av salt 

från naturliga källor brukar i sötvattensekosystem ligga <20 mg Cl-/liter (Hintz & Relyea, 2018). I USA har 

vägsaltskoncentrationer i sötvattensystem visat sig ligga på kritiskt höga nivåer, där ekosystem med rinnande 

vatten uppnått 25% av saltkoncentration som råder i marina vatten (Hintz, Jones och Relyea, 2018). Under de 

kommande 50 åren kan 27% av tempererade ekosystem i USA ha överstigit gränsvärdet på 230 Cl-1-1 som är satt 

av United States Environmental Protection Agency för att skydda sötvattensekosystem mot saltföroreningar. 

Sötvattenssjöar har historiskt sett alltid haft låga saltnivåer, evolutionärt har därför inte sötvattensorganismer 

upplevt höga saltkoncentrationer vilket gör dem dåligt anpassade att kunna hantera den förändring som sker i 

deras habitat (Hintz & Relyea 2017; Coldsnow et al., 2016). Direkt dödliga och skadliga nivåer bör leda till 

responser i ekosystemets samhällsstrukturer som svar på indirekta, interaktiva och additiva effekter av 

saltkoncentrationen (Hintz & Relyea 2018). Enligt en studie av Toumi (2005) så förändras den taxonomiska 

strukturen hos djurplankton vid en gradvis ökning av salt, men att en koncentration >9000 mg Cl-/liter resulterade 

i att totala antalet arter minskade. Orsaken antas vara svårigheterna som uppstår i att utföra basala metaboliska 

funktioner och endast de mest toleranta arterna kunde överleva en saltkoncentration >9000 mg Cl-/liter. Arter av 

hinnkräftor (Cladocera) har visat sig vara känsligare mot en högre salinitet än arter av hoppkräftor (Copepoda) 

(Schuler et al., 2017).  

Djurplankton har en avgörande funktion i sötvattenssystem, de fungerar som betare, predatorer och byten,  

de är därför en viktig del av näringskedjan för att få energi till högre trofiska nivåer genom att omvandla 

primärproducenternas biomassa till energi (Hintz & Relyea 2018). En synlig effekt som djurplankton har på 

primärproducenter är klarvattensfasen på våren som ofta innebär en period med en märkbar minskning av 

fytoplankton och ökad vattentransparens (Hairston, Kearns, Demma & Effler, 2005). En ökning i 

näringsbelastning (främst fosfor) främjar fytoplanktons tillväxt och biomassa, det orsakar en minskning i 

vattenklarhet som skadar perifyton och makrofyter (Higgins et al., 2014). Däremot kan betestrycket av större 

djurplankton som Daphnia spp. och filtrerande musslor undertrycka fytoplanktons biomassan och produktion som 

ökar vattnets klarhet väsentligt. En klar sjö har ett större ljusgenomsläpp som är viktigt för tillväxt hos makrofyter, 

det skapar bl.a. skydd och komplexa habitat som fisk behöver (Hintz et al., 2017; Hintz, Jones & Relyea, 2018). 

En minskad andel djurplankton hade bidragit till en snabbare tillväxt hos fytoplankton som gett upphov till 

eutrofiering. För närvarande är algblomningar i ytvatten fortfarande ett stort bekymmer i världen och problemet 
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beror ofta på ett överflöd av näring som medför en biologisk tillväxt i sjöar. Prognoser indikerar att 

eutrofieringsproblemen kommer öka dramatiskt under det närmaste århundrandet då den snabba förvandlingen av 

naturliga ekosystem till jordbrukslandskap orsakar en förlust av biodiversitet och att balansen i näringskedjan 

rubbas (Hairston, Kearns, Demma & Effler, 2005; Higgins et al., 2014; Dorak et al., 2019). I redan eutrofierade 

system har man genom biomanipulation fått indikation av att variationer i betesdensitet är kapabla att inducera 

skiften i fytoplankton genom att minska fytoplankton produktionen till 40% eller lägre (Higgins et al., 2014). Hos 

djurplankton har det visat sig enligt Wagner, Lankadurai, Simpson, Simpson och Frost (2015) att bristen på 

näringsämnen också minskar tillgången på energi till celler och direkt begränsar deras tillväxt och reproduktion, 

omvänt skulle ett överflöd av näringsämnen överstiga behovet och resultera i en snabbare tillväxt och snabbare 

reproduktion.  

Djurplanktons artsammansättningen skiljer sig därför åt från en eutrof till en oligotrof sjö, där flera arter  

kan länkas samman med sjöns näringsnivå på grund av deras specifika artegenskaper (Brönmark & Hansson, 

2005). Ofta framträder olika arter av Calanoids i oligotrofa sjöar eftersom de är som mest konkurrenskraftiga där 

då de är effektiva på att filtrera små partiklar oberoende av individens storlek tillskillnad från Cyclopoids som är 

mer selektiva på större partiklar ju större individen är (Quintana, Comín & Moreno-Amich, 1998). Släktet 

Daphnia skiljer sig från andra djurplankton på andra sätt än kroppsstorlek, då de kan ha olika säsongsbetonade 

fenotyper som leder till olika artspecifika effekter på primärproducenterna. Populationer av hjuldjur (Rotifers) 

används ofta som biologisk indikator för att bedöma vattenkvalitén i sötvattensekosystem, för att de reagerar fort 

på förändringar i sjön (Dorak, et al., 2019). En förändring i näring eller kvalité i sjön kan förändra tillväxten av 

dess populationer och den interspecifika dynamiken inom näringsväven.  

Syftet med studien är att undersöka hur artsammansättningen av djurplankton förändras i en  

eutrofnäringsnivå respektive en oligotrofnäringsnivå, vid olika saltkoncentrationer och hur det förändras över tid. 

Frågeställningen till studien är: Hur påverkas artsammansättningen hos djurplankton av vägsalt i eutrofa 

respektive oligotrofa sjöar?  Hypoteserna är att (1) det kommer finnas fler arter i eutrofnäringsnivå än i 

oligotrofnäringsnivå vid samma saltkoncentration, (2) diversiteten av arter kommer vara större i eutrofnäringsnivå 

än i oligotrofnäringsnivå, (3) likheten av arter kommer vara större i oligotrofnäringsnivå än i eutrofnäringsnivå 

och (4) det kommer bli en reduktion av arter och diversitet över tid i alla olika saltkoncentrationer.  
 
 
METOD 
 
Genomförande 

Studien genomfördes sommaren 2015 på Rensselaer Polytechnic Institute´s Aquatic Research Laboratory i Troy, 

New York, USA utav Lind et al. (2018). Tre saltkoncentrationer (15, 250 och 1000 mg Cl-/liter) tillsammans med 

två näringsnivåer (eutrof och oligotrof) resulterade i sex möjliga kombinationer som replikerades fyra gånger för 

varje kombination, totalt 24 stycken enheter. Varje enhet bestod av 1200 liters mesocosms (vattentråg för boskap) 

som fylldes med 850 liter vatten från Lake George (WGS 84, 43°26'44.63"N, 73°41'12.60"V). Alla enheter 

utrustades med ett nätlock som endast hade 35% ljusgenomsläpplighet, de fungerade som skuggningseffekt för att 

vattentemperaturen inte skulle bli för hög och för att förhindra andra organismer att ta sig in i systemen. Två dagar 

efteråt fylldes varje enhet med 140 liter sand (5 cm), som fick stå i 10 dagar för att låta alla partiklar sedimenteras. 

Djurplanktonen samlades in från Lake George med ett 64 µm filtreringsnät för djurplankton och totalt hälldes 600 

ml koncentrerad mängd i samtliga enheter. En likartad samhällsstruktur upprättades i varje enhet genom att samla 

in andra organismer t.ex.: mikrober, alger, sniglar och makrofyter som ett bakgrundssamhälle, enheterna fick 

sedan stå orörda i 10 dagar innan studien startade.  

På dag 3 av studien tillsattes vägsalt i form av NaCl (Solar Salt; Morton Salt, Chicago, Illinois, USA;  

99,8% pure NaCl; 60,7% klorid, fri från tillsatser). Vägsaltet användes endast i enheter som skulle ha en 

saltkoncentration på 250- och 1000 mg Cl-/liter eftersom sjövattnet hade en naturlig saltkoncentration på 15 mg 

Cl-/liter. Vägsaltet blandades försiktigt ner i enheterna genom en långsam cirkulär rörelse för att saltet skulle få en 

jämn spridning, dagen efter kontrollerades att alla enheter hade rätt saltkoncentration. Näring blandades i samma 

dag som saltet, för att få en eutrof näringsnivå tillsattes 0,185 g av kaliumfosfat och 4,2 g av natriumnitrat 

(16N:1P), ingen näring tillsattes i enheterna för att få en oligotrofnivå eftersom sjövattnet var naturligt oligotrof 

(Lake George TP medel 4.36 µg/liter över 30 år; Lind et al., 2018). Ett mål på 100 µg/liter av fosfor och 1600 

µg/liter av kväve sattes upp för den eutrofa näringsnivån. Dag 28 doserades enheterna med eutrofa vatten en andra 

gång med fosfor och kväve för att bibehålla rätt näringsnivån, då upp till 5% dag -1 av näringen sedimenteras i 

substratet (figur 1). För att likställa störningen som uppstod vid alla behandlingar så stördes vattenytan på de 

enheter som inte fick salt eller näring.  
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Figur 1. De två olika näringsnivåerna. A) ett tråg med oligotrof näringsnivå, B) ett tråg med eutrof näringsnivå (L. Lind Eirell (personlig 

kommunikation, 3 april 2019). 

 

Djurplanktonprover togs från alla enheter på dag 19 och 78 genom att samla upp 450 ml av vattnet från sex olika 

ställen i varje enhet, dessa sex proverna blandades och filtrerades genom ett 64 µm nät. Djurplanktonen 

konserverades i 30% etanol för att försäkra att de var intakta när det senare artbestämdes.  

 

Analys 

Statistiska tester, tabeller och figurer har gjorts i Microsoft Excel (2016). Alla analyser är baserade på 

medelvärden av djurplanktonproverna från det fyra replikaten av varje kombination. För att påvisa om det fanns 

någon signifikant skillnad mellan saltkoncentration och näringsnivå mellan de två provtagningarna gjordes ett 

tvåvägs-ANOVA med replikation och ett posthoc test i form av t-test med bonferroni korrektion. För att analysera 

diversiteten valdes Shannon-Weaver Diversitets index där både H`, Hmax och Shannon Eveness Index (SEI) 

räknades ut. Där diversitetsindexet H` är ett mått på mångformighet och Hmax är det högsta möjliga värdet av H`, 

SEI visar hur jämnt samhället är beroende på antal arter och sträcker sig mellan ett till noll, där noll är ingen 

jämnhet och ett är fullständig jämnhet. För att undersöka om det fanns någon signifikant skillnad i diversitet 

mellan enheterna från första till andra provtillfället gjordes ett tvåvägs-ANOVA med replikation på varje trågs 

Shannon-Weaver Index (H`). Ett Bray-Curtis Similarity index (BC) gjordes för att påvisa hur stor likhet av arter 

det fanns mellan de olika näringsnivåerna vid båda provtagningstillfällena. Ett tvåvägs-ANOVA gjordes mellan 

första och andra provtillfället av varje kombinations BC. En procentuell förändring räknades ut från första till 

andra provtagningstillfället för de arter som påträffades i störst mängd vid båda tillfällena.  
 
 

RESULTAT 
 
Totalt påträffades 51 olika arter i hela studien. Vid första provtagningstillfället påträffades totalt 34 olika arter i de 

olika kombinationerna (bilaga 1). Flest arter påträffades i oligotrofnäringsnivå med saltkoncentration 250 mg Cl-

/liter och minst antal arter fanns i oligotrofnäringsnivå med 1000 mg Cl-/liter. Vid andra provtagningstillfället 

fanns det totalt 36 olika arter i de olika kombinationerna (bilaga 2). Flest arter påträffades i oligotrofnäringsnivå 

med saltkoncentration 15 mg Cl-/liter och minst antal arter i eutrofnäringsnivå med saltkoncentration 250 mg Cl-

/liter. Vid första provtagningen så påträffades 14 arter i saltkoncentrationen 250 mg Cl-/liter vid båda 

näringsnivåerna och nio arter i saltkoncentrationen 1000 mg Cl-/liter vid båda näringsnivåerna (figur 2).  

Figur 2. Provtillfälle 1 till vänster och provtillfälle 2 till höger. Medelvärden och SE±1 av totala antalet arter i saltkoncentrationerna 15, 250 

och 1000 mg Cl-/liter i eutrof- och oligotrofnäringsnivå. 
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Vid andra provtagningen påträffades elva arter i eutrofnäringsnivå med saltkoncentrationen 1000 mg Cl-/liter och 

sju arter i oligotrofnäringsnivå med samma saltkoncentration. De totala antalet arter minskade från första till andra 

provtillfället i alla kombinationer, förutom i saltkoncentrationen 1000 mg Cl-/liter med eutrofnäringsnivå där nio 

arter påträffades vid första provtillfället och elva arter vid andra provtillfället. En signifikant skillnad i antal arter 

fanns mellan saltkoncentrationerna vid första provtillfället (Tvåvägs-ANOVA med replikation; F2, 18= 5,5, 

P=0,013). Posthoc testet visar att det fanns en signifikant skillnad i antal arter mellan saltkoncentrationerna 1000 

mg Cl-/liter och 15 mg Cl-/liter (P=0,012), samt mellan saltkoncentrationerna 1000 mg Cl-/liter och 250 mg Cl-

/liter (P=0,015). Ingen signifikant skillnad i antal arter fanns mellan saltkoncentration eller näringsnivå vid andra 

provtillfället (Tvåvägs-ANOVA med replikation; F2, 18= 0,22, P=0,80). 

Shannon-Weaver Eveness Index visar att det mest jämlika samhället (dvs. likhet i antal av olika arter) utav  

alla kombinationer var eutrofnäringsnivå med saltkoncentrationen 1000 mg Cl-/liter vid första provtillfället (SEI 

=0,68), och det minst jämlika samhället var eutrofnäringsnivå med saltkoncentrationen 250 mg Cl-/liter vid andra 

provtillfället (SEI=0,16) (tabell 1). Alla kombinationer med eutrofnäringsnivå minskade i jämnhet (SEI) från 

första till andra provtagningstillfället, i oligotrofnäringsnivå ökade likheten i antal av antal arter i 

saltkoncentrationerna 15 mg Cl-/liter och 1000 mg Cl-/liter. Det fanns ingen signifikant skillnad i artdiversiteten 

(H`) mellan kombinationerna och provtillfällena (Tvåvägs-ANOVA med replikation; F0, 6 = 0,56, P=0,73). 

Bray-Curtis Similarity index från första provtillfället visar att störst likhet i artsammansättning fanns mellan  

250 mg Cl-/liter och 15 mg Cl-/liter i eutrofnäringsnivå (BC=0,24), och mellan 15 mg Cl-/liter i 

oligotrofnäringsnivå och 250 mg Cl-/liter (BC=0,24) (tabell 2). Störst olikhet fanns mellan 1000 mg Cl-/liter i 

eutrofnäringsnivå och 15 mg Cl-/liter i respektive näringsnivå (BC=0,82). Från andra provtillfället fanns störst 

likhet i artsammansättning mellan 1000 mg Cl-/liter i eutrofnäringsnivå och 15 mg Cl-/liter i oligotrofnäringsnivå 

(BC=0,16) och störst olikhet fanns mellan 1000 mg Cl-/liter i oligotrofnäringsnivå och 250 mg Cl-/liter i 

eutrofnäringsnivå (BC=0,84) (tabell 3). En signifikant skillnad i BC fanns mellan båda näringsnivåerna från första 

till andra provtillfället (Tvåvägs-ANOVA; F1, 2= 46,36, P=0,02), där oligotrofnäringsnivå hade ett lägre BC (större 

likhet) vid varje saltkoncentration jämfört med eutrofnäringsnivå. 
 

Tabell 1. Shannon-Weaver Diversitets Index (H), Hmax och Shannon Eveness Index (SEI) för alla saltkoncentrationer och deras näringsnivå 

för båda provtagningstillfällena (SEI= 1 innebär ett totalt jämnt samhälle).  

Näringsnivå: Eutrof Oligotrof 

Provtagning: Provtagning 1 Provtagning 2 Provtagning 1 Provtagning 2 

Saltkoncentration: 15 mg Cl-/liter  

Shannon-Weaver Index (H`): 1,78 1,07 1,14 1,59 

Hmax: 3,14 3,00 3,00 3,14 

Eveness (SEI): 0,57 0,36 0,38 0,51 

Saltkoncentration: 250 mg Cl-/liter  

Shannon-Weaver Index (H`): 1,57 0,46 1,69 0,71 

Hmax: 3,14 2,83 3,22 2,77 

Eveness (SEI): 0,50 0,16 0,53 0,26 

Saltkoncentration: 1000 mg Cl-/liter 

Shannon-Weaver Index (H`): 1,80 1,78 1,46 1,49 

Hmax: 2,64 3,09 2,71 2,56 

Eveness (SEI): 0,68 0,58 0,54 0,58 

 

Tabell 2. Bray-Curtis Similarity Index för provtillfälle 1 mellan näringsnivåer och saltkoncentrationer (BC= 0 innebär ett helt lika 

artsamhälle, BC=1 innebär ett helt olika artsamhälle). 

 

Näringsnivå 

Saltkoncentrationer 

Eutrofnäringsnivå Oligotrofnäringsnivå 

1000mg Cl-/liter 250mg Cl-/liter 

15mg Cl-

/liter 1000mg Cl-/liter 250mg Cl-/liter 

15mg Cl-

/liter 

Eutrof-

näringsnivå 

1000mg Cl-/liter 0 0,79 0,82 0,52 0,76 0,82 

250mg Cl-/liter  0 0,24 0,75 0,36 0,24 

15mg Cl-/liter     0 0,78 0,42 0,65 

Oligotrof-

näringsnivå 

1000mg Cl-/liter 
   0 0,74 0,78 

250mg Cl-/liter         0 0,42 

15mg Cl-/liter           0 
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Tabell 3.  Bray-Curtis Similarity Index för provtillfälle 2 mellan näringsnivåer och saltkoncentrationer (BC= 0 innebär ett helt lika 

artsamhälle, BC=1 innebär ett helt olika artsamhälle). 

 

Störst mängd (antal individer) hos de olika kombinationerna vid det första provtillfället hade Nauplii (larvstadie 

hos flera kräftdjur), Chydorus scpearicus, Daphnia pulex, Daphnia rosea, Monostyla bulla och Philodina spp. 

(bilaga 1). Till andra provtillfället hade Philodina spp. en procentuell ökning i alla kombinationer, även Nauplii 

hade procentuell ökning i alla kombinationer förutom i 15 mg Cl-/liter i oligotrofnäringsnivå, medans arterna 

Daphnia pulex, Daphnia rosea, Monostyla bulla och Chydorus scpearicus minskade i majoriteten av alla 

kombinationer (tabell 4). 

 
Tabell 4. Procentuell förändring av medelvärden för sex djurplankton från första till andra provtagningen. Ljusare fyllningsfärg innebär en 

procentuell ökning och mörkare fyllningsfärg innebär en procentuell minskning. 

Näringsnivå: Eutrofnäringsnivå Oligotrofnäringsnivå 

Saltkoncentration: 15mg Cl-/liter  250mg Cl-/liter  1000mg Cl-/liter  15mg Cl-/liter  250mg Cl-/liter  1000mg Cl-/liter  

Arter: Procentuellförändring Procentuellförändring 

Nauplii + 74% + 387 % + 3520 % - 34% + 73% + 1000 % 

Daphnia pulex - 63 % - 82% - 36 % - 12% - 76% + 30 % 

Daphnia rosea - 71 % -63 % - 82 % -38 % - 36% - 11% 

Philodina spp. + 267% + 608% + 5% + 3875% + 693% + 10% 

Monostyla bulla - 71% - 95% - 6% + 429% - 62% - 40% 

Chydorus scpearicus -75% -96% + 10 500% 0% -95% -100% 

 

 

DISKUSSION 

 
Övergödning och ökande salthalter i sötvattensekosystem är två stora miljömässiga problem (Lind et al., 2018). 

Resultatet visar att det fanns fler antal arter vid en högre näringsnivå, men det hade ingen betydelse för 

diversiteten. Därmed stämmer inte hypotesen att diversiteten av arter kommer vara större i eutrofnäringsnivå än i 

oligotrofnäringsnivå vid samma saltkoncentration. Eftersom det fanns fler antal arter i den högre näringsnivån än i 

den lägre så stämmer hypotesen att det kommer finnas fler arter i eutrofnäringsnivå än oligotrofnäringsnivå. Det 

fanns inte någon skillnad i likhet av arter mellan eutrof- och oligotrofnäringsnivå inom samma provtillfälle, men 

det fanns en skillnad i likhet av arter mellan samma näringsnivå från första till andra provtillfället. Där 

oligotrofnäringsnivå hade större likhet mellan sina saltkoncentrationer än vad eutrofnäringsnivå hade, vilket 

stämmer överens med hypotesen att likheten av arter kommer vara större i oligotrofnäringsnivå än i 

eutrofnäringsnivå. Hypotesen att en reduktion av arter och diversitet skulle ske över tid i alla saltkoncentrationer 

stämde endast för antalet arter som reducerades från första till andra provtillfället vid samma saltkoncentration, 

medan diversiteten inte minskade från första till andra provtagningen vid alla saltkoncentrationer. 

Reduktionen av antal arter från första till andra provtagningen, kan ha varit det som gjort att arterna  

övergick i samhällen som liknade varandra mer vid andra provtillfället. Enligt en liknande studie av Hintz et al. 

(2017) minskade mångfalden av djurplankton, speciellt hinnkräftor och hoppkräftor, för att skifta mot ett mer 

hjuldjursdominerat samhälle vid en högre saltkoncentration. Hjuldjursarten Philodina spp. var den art som ökade i 

alla kombinationer. Orsaken kan vara att hjuldjur påverkas mindre än andra grupper när vattenkvalitén försämras 

och kan uppvisa en bättre anpassning till andra förhållanden. Philodina spp. svarar snabbt på förändringar i 

abiotiska faktorer, vilket beror på att de har mindre kroppsstorlek med snabb reproduktionshastighet, de har också 

förmågan att generera kompakta populationer under kort tid (Dorak et al., 2019). Dessutom ökar hjuldjur när 

abundansen av hinnkräftor är låg och det är kända för att vara opportunistiska under extrema förhållanden 

(Gürbüzer, Buyurgan, Tekatli & Altindag, 2017).  

Olika arter av hinnkräftor, speciellt Daphnia pulex, Alona rectangula, Ceriodaphnia dubia, Moina  

Näringsnivå 

Saltkoncentrationer 

Eutrofnäringsnivå Oligotrofnäringsnivå 

1000mg Cl-/liter 250mg Cl-/liter 15mg Cl-/liter 1000mg Cl-/liter 250mg Cl-/liter 15mg Cl-/liter 

Eutrof-

näringsnivå 

1000mg Cl-/liter  0 0,73 0,40 0,46 0,33 0,16 

250mg Cl-/liter   0 0,59 0,84 0,38 0,73 

15mg Cl-/liter     0 0,62 0,27 0,36 

Oligotrof-

näringsnivå 

1000mg Cl-/liter     0 0,56 0,40 

250mg Cl-/liter         0 0,27 

15mg Cl-/liter           0 
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macrocopa och Simocephalus vetulus är oförmögna att överleva vid en saltkoncentration på 3000 mg Cl-/liter och 

de får en minskad överlevnad och reproduktion redan vid 910 mg Cl-/liter. Populationer med större Daphnia spp. 

har visat sig vara känsligare i ekosystem som är förorenade med höga salthalter, medans populationer av små 

Daphnia spp. är mer toleranta (Coldsnow et al., 2017). I en studie av Hintz och Relyea (2018) minskade 

abundansen av Daphnia pulex med 40% i en saltkoncentration på 860 mg Cl-/liter och med 79% i 1300 mg Cl-

/liter. Eftersom Daphnia rosea och Daphnia pulex påträffades i stor mängd vid saltkoncentration 1000 mg Cl-/liter 

vid första provtillfället i båda näringsnivåerna men minskade i alla kombinationer till andra provtillfället så är det 

svårt att särskilja om orsaken berodde på saltkoncentrationen, näring eller annan orsak. Förutom en ökad 

dödlighet så kan en ökad salthalt också orsaka utvecklingsavvikelser, ett minskat födointag, minska reproduktion 

och minskad respiration, men vid en gradvis ökning så kan toleransen för salt också bli större (Coldsnow et al., 

2017).  

En ökad känslighet efter exponering för höga salthalter kan ändra artsamhällets struktur eftersom det finns  

en möjlighet för mer salttoleranta arter att ockupera de nischer som lämnas av de mer känsliga, men effekterna av 

salt kan också påverka salttoleranta arter om de är beroende av saltkänsliga arter (Venâncio et al., 2019). För att se 

om näringsnivån hade haft en större inverkan på enskilda arter så kunde man ha ökat saltkoncentrationen gradvis, 

för att se om näringsnivån påverkar arter som acklimatiserat sig till en hög saltkoncentrationen. Flera arter av 

Daphnia spp. framförallt Daphnia pulex har enligt Hintz, Jones och Relyea (2018) visat sig kunna ha en högre 

NaCl-tolerans efter 5–10 generationsexponeringar (2,5 månad), vilket visar att de har potentialen att anpassa sig 

vid exponering av vägsalt. Vissa studier har även åstadkommit en salt-inducerad tolerans hos Daphnia pulex 

under endast en generation, vilket visar att en tolerans för en förorening kan utvecklats under en kort tid även efter 

en plötslig förändring i koncentration (Venâncio et al., 2019; Coldsnow et al., 2016). En salt-inducerad tolerans 

kan ha skett i oligotrofnäringsnivå med saltkoncentrationen 1000 mg Cl-/liter som var den enda kombinationen 

där Daphnia pulex ökade med 30% från det första provtillfället.  

Enligt Hintz och Relyea (2017) så kan frånvaron av predatorer tillsammans med en annan stress t.ex. en  

ökning i saltkoncentration, inducera en ökad sexuellreproduktion hos Daphnia spp., som skulle visa sig i 

produktionen av ephippiumägg. Deras studie visar att en måttlig ökning av salt skapade en större 

ephippiumproduktion, däremot så minskade produktionen vid en saltkoncentration över 860 mg Cl-/liter, då 

kostnaden antagligen blev för stor för att upprätthålla produktionen. Detta skulle kunna förklara den stora 

ökningen av Nauplii som skedde i både eutrof- och oligotrofnäringsnivå, där saltkoncentrationen bidrog till en 

ökad reproduktionen och produktion av ephippiumägg som kläcktes till Nauplii i.o.m. bristen av predatorer. Alla 

saltkoncentrationer med eutrofnäringsnivå hade dessutom en större procentuell ökning av Nauplii än 

kombinationer i oligotrofnäringsnivå, vilket betyder att den högre näringshalten också kan ha varit en bidragande 

orsak till den större produktionen.  

Fler antal arter påträffades i saltkoncentrationer med eutrofnäringsnivå, eftersom en eutrof sjö med högre  

N:P ratio inte begränsar djurplanktonen lika mycket som en oligotrof sjö, där de blir begränsade av den lägre 

näringstillgången (Moody & Wilkinson, 2019; Taipale, Kahilainen, Holtgrieve & Peltomaa, 2018). Den högre 

näringstillgången kan ha bidragit till fortsatt möjlighet att utnyttja födoresurser utan konkurrens, även om den 

förhöjda saltkoncentrationen minskade totala antalet arter. En förändring inom ekosystemet kan orsaka 

intensifierande negativa effekter vid högre trofiska nivåer om sjön har ett sämre näringsvärde vid den första 

trofiska nivån (Van Meter & Swan, 2014). Detta skulle kunna förklara orsaken till färre antalet arter i 

oligotrofnäringsnivå, för utan predatorer så styrs ekosystemet endast av nerifrån-och-upp processer, där den lägre 

näringsnivån formade primärproducenterna som i sin tur formade djurplanktonsamhället (Hintz et al., 2017).  

En tillräckligt stor mängd vägsalt ändrar de fysiska- och kemiska förhållanden i ekosystemet, där reducerad 

mångfald orsakar en förändrad artsammansättning och samhällsstrukturer hos alla ekosystemets organismer 

(Hintz & Relyea, 2018; Higgins et al, 2014). Detta skulle i sin tur innebära en förändring av ekosystemets 

funktioner, eftersom en reducerad tillväxt och abundans skulle ske hos arterna om förändringen överskrider deras 

kapacitet för tolerans och anpassning (Hintz & Relyea, 2018; Van Meter & Swan, 2014; Trombulak & Frissell, 

2000). Ökad användning av vägsalt under vintern kan vara en anledning till att fler sjöar är eutrofierade i närheten 

av jordbruk men framförallt i urbana områden där vägsalt används mer frekvent (Trombulak & Frissell, 2000). 

Miljökonsekvenserna av vägsalt är att de bidrar till den negativa utvecklingen hos sötvattensmiljöer då vägsalt 

bidrar till eutrofieringsprocessen genom en reduktion i djurplankton, vilket gör att inte bara övergödning är en av 

orsakerna till den ökande näringsbelastningen i sjöar och rinnande vatten (Hairston, Kearns, Demma & Effler, 

2005). Att få en bättre förståelse av toleransnivåer och anpassningar hos organismer är därför viktigt vid 

potentiella förändringar i konkurrens- och predatorinteraktioner mellan och inom trofiska nivåer när 

samhällsstrukturerna förändras. Genom att klumpa ihop arter i stora kategorier för att underlätta överväganden av 

breda ekologiska mönster och egenskaper så finns en potentiell risk att man förlorar de fenotypiska skillnader 

kring arterna eller genotyperna inom en art (Hairston, Kearns, Demma & Effler, 2005). De är dessa skillnader som 
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behövs i det fortsatta arbetet för att se hur sötvattensekosystemen påverkas av människan och för att förklara 

distinkta ekosystemdynamiker som kan vara viktiga.  

Slutsatsen i denna studie är att en ökad saltkoncentration reducerade antalet arter i båda näringsnivåerna,  

samt att saltkoncentrationer med eutrofnäringsnivå hade fler antal arter än saltkoncentrationer med 

oligotrofnäringsnivå. Oavsett näringsnivå ökade Nauplii och Philodina spp. i mängd medans arter av släktet 

Daphnia spp. minskade, vilket gjorde att oligotrofnäringsnivå hade artsamhällen som var mer lika varandra vid 

andra provtagningen, samt hade större likhet i antal av olika arter. Därför behövs det fortfarande undersökas till 

vilken grad vägsalt har i att direkt bidra till eutrofieringsproblem, för om salthalterna fluktuerar över tid så kan 

även dominerande arter svänga i överenstämmelse med miljön och toleransnivåer (Hintz & Relyea, 2018; Van 

Meter & Swan, 2014). Beroende på hur stor påverkan på ekosystemet förorening har så varierar åtgärderna, t.ex. 

avgör arternas migrationsförmåga, bioackumulation och vilken nivå föroreningen har om en åtgärd är nödvändig. 

Det är således kritiskt att bevara sjöar och rinnande vatten som inte angränsar till vägar i sitt naturliga tillstånd, 

men bevarande insatser kan inte helt förlita sig på skydd av naturområden utan det kan också behövas andra typer 

av halkåtgärder alternativt saneringsåtgärder för att minska de ekologiska konsekvenserna av vägsalt. 
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Bilaga 1. Medelvärden av alla arter vid första provtagningen. 

  Provtagning 1 

  Eutrofnäringsnivå Oligotrofnäringsnivå 

Arter: 

15 mg Cl-

/liter 

250 mg Cl-

/liter 

1000 mg Cl-

/liter 

15 mg Cl-

/liter 

250 mg Cl-

/liter 

1000 mg Cl-

/liter 

Nauplii 198 263,5 5 294,75 150,75 9 

Ostracod 0 0 0 0 0 1,75 

Juv. Cladocerna 0,25 1,5 9 1,5 5,25 1,5 

Alona 0,5 3 0 0 8 0 

Alonella 1 0 0 0 1 0 

Bosmina longirostrus 13 6 0 6,5 0,5 0 

Chydorus sphearicus 164,75 97,25 0,25 28,25 27,5 1 

Daphnia dubia 2 1,25 2,75 3,75 0,25 0,5 

Daphnia pulex 60,5 63,75 25 28,25 34,25 41 

Daphnia rosea 14,5 8 59 10,5 3,5 19 

Acroperus harpea 0 0 0 0,5 0 0 

Eurycercus spp 0 0 0 2 0 0 

Polyphemus pediculus 3,25 0,75 0 1,5 7 0 

Acanthocyclops robustus 0 0 0 0 0 0 

Diacyclops bicuspidalus 3 0 0 0 0 0,25 

Epishura lacustris 5,25 1 0,25 2,5 0,75 0 

Eucyclops agilis 1,75 3,25 0 0 1,25 0 

Eucyclops elegans 0 0 0 0 0 0 

Mesocyclops edax 5 11 3 2,75 3,25 3,75 

Microcyclops rubellus 47,5 2,5 2,25 2,25 0,5 2,25 

Microcyclops vanance 0 0 0 0 0 0 

Tropocyclops spp. 0,25 5 1,25 0,75 1 0 

Brachionus calyciflorus 0 0 0 0 0 0 

Cephalodella spp. 0 0 0 0 0,5 2,5 

Echulanis spp. 0,25 0,5 0 0,25 0,25 0 

Keratella cochleans 0 0,25 0 0 0 0 

Kellicotta spp. 0 0 0 0 0,25 0 

Lecane ohioensis 0 0 0 0 0,25 0 

Lecane ungulata 0 0 0,75 0 1 0 

Lepadella 3,5 0 0 0 0 0 

Monostyla bulla 12,25 20,75 31,75 7 6,5 122,5 

Monostyla lunaris 1,25 1,25 3 4 1 0 

Philodina spp. 0,75 3 60,5 1 3,75 12,75 

Platyias patulus 0 0 0 0 0 0,5 

Platyias quadric 0 0,25 0 0 0 0 

Polyarthra remata 4 0 0 0 0 0 

Trichotria tetractis  0 0,5 0 0,25 3,25 0 

Scapholeberis mucronata 0 6,5 0 0 7,25 0,25 

Skistodiaptomus 

oregonensis 1 0,5 0 0,5 0 0 
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Bilaga 2. Medelvärden av alla arter vid andra provtagningen. 

  Provtagning 2 

  Eutrofnäringsnivå Oligotrofnäringsnivå 

Arter: 

15 mg Cl-

/liter 

250 mg Cl-

/liter 

1000 mg Cl-

/liter 

15 mg Cl-

/liter 

250 mg Cl-

/liter 

1000 mg Cl-

/liter 

Nauplii 343,75 1284,25 181 193,5 261,25 99 

Ostracod 19,5 1,25 5 2,25 1 0 

Juv. Cladocerna 1,75 0 0,5 1 1,25 0,75 

Alona 0 0 0,5 0,25 0 0 

Alonella 0,25 0 0,5 0 0 0 

Bosmina longirostrus 0 0 0 5,25 0 0 

Chydorus sphearicus 41,5 4,25 26,5 28,25 1,25 0 

Daphnia dubia 0 0 0 1,75 0 0 

Daphnia pulex 22,5 11,75 16 24,75 8,25 53,5 

Daphnia rosea 4,25 3 10,5 6,5 2,25 17 

Acroperus harpea 0 0 0 0 0 0 

Eurycercus spp 0 0 0 2 0 0 

Polyphemus pediculus 0 1,5 0 0 1 0 

Pleuroxus denticulatus 0 0 0 0 0 0 

Acanthocyclops robustus 0,25 0 0 0 0 0 

Diacyclops bicuspidalus 0 0 0 0 0 0 

Epishura lacustris 0,25 0 0 0,25 0 0 

Eucyclops agilis 3 1,25 2,25 1 0 1,25 

Eucyclops elegans 0 0 0 0 0 0 

Mesocyclops edax 4 5,5 0,75 0 0,5 0,25 

Microcyclops rubellus 6 6,75 4,75 0,25 1 1,5 

Microcyclops vanance 0 0 0 0 0 0 

Tropocyclops spp. 2,75 3 0 0,25 0,5 0 

Cyclops 0 0 0 0,75 0 0 

Macrocyclops fuscus 0 0 0 0 0,5 0 

Brachionus calyciflorus 0 0 0 0 0 0 

Brachionus quadridententaus 0 0 0 0 0 0 

Cephalodella spp. 0 0 0 1,75 0 0,25 

Keratella cochleans 0,5 0,25 0 0 0 0 

Kellicotta spp. 0 0 0 0 0 0 

Euchlanis spp. 0,75 0,25 1,75 0,5 0 0 

Lecane leontina 0 0 0,75 0 0 0 

Lecane luna 0 0 0 1 1 0,5 

Lecane mira 0 0 0,25 0 0 0 

Lecane ohioensis 0 0 0 0 0 0 

Lecane ungulata 0 0,25 4,5 0 0 0 

Lepadella 0 0 0 0 0 0 

Monostyla bulla 3,5 3,25 29,75 37 2,5 73,5 

Monostyla closterocerca 0,5 1 2 0,25 0,5 0 

Monostyla lunaris 0 0 0 2,75 0 0,5 

Philodina spp. 2,75 21,25 63,5 39,75 29,75 11,5 

Platyias patulus 1,25 62,5 3,25 0 0,5 0,5 

Platyias quadric 0 0 0,25 0 0 0 
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Polyarthra remata 0 0 0,75 0 0 0 

Pleosoma truncatum 0 0 0 0 0 0 

Testudinella 0,25 0 15,25 0 0 0 

Trichocerca longisetta 0 0 0 0 0 0 

Trichotria tetractis  0 0 0 0,25 0 0 

 
 


