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Abstract  

Removal of dams in regulated rivers to restore natural flow regimes is increasing 

globally, and further increases can be expected in the future. Even so, it is difficult to 

quantify the biotic and abiotic effects of dam removal. That makes it very important 

to understand how organisms react to the removal of a dam and the factors that 

control their reaction. Previous  studies have yielded varying results, so the purpose 

of this study is to: 1) compare changes in total abundance, Ephemeroptera, 

Plecoptera, and Tricoptera (EPT), biodiversity and evenness of macrovertebrates in 

River Nianån, Sweden, before and after a dam removal, and 2) to compare it with a 

control stream where no action has been taken. Sampling took place at three 

locations each in the treatment and control streams, each divided into six transects. 

At each transect, water velocity, depth and substrate coverage were measured; in 

three of the transects, benthic fauna was collected by standardized kick samplimg. 

Macroinvertebrates were keyed to the family level and the data where analyzed. The 

result shows no significant differences in macroinvertebrates regarding total 

abundance, EPT density, biodiversity or evenness before and after the dam removal, 

high variability in macroinvertebrate indices. Physical habitat was found to differ 

before and after dam removal, however, so changes in macroinvertebrate indices 

might be expected over longer time scales. Studies like this are important for gaining 

increased knowledge of the effects of dam removal on macrovertebrates and as a 

basis for knowledge when considering a dam removal.  

 

Sammanfattning  

Rivning av dammar ökar globalt och fortsatta ökningar kan förväntas i framtiden. 

Trots det så är det fortfarande svårt att veta vilka effekter det kommer att få. Det gör 

det mycket viktigt att förstå hur organismer reagerar på borttagandet av en damm 

samt vilka faktorer som kontrollerar deras reaktion. Andra studier har visat på 

varierande resultat så syftet med den här studien att jämföra förändringar i total 

abundans, EPT, biodiversitet samt jämnhet (evenness) hos makroevertebrater i 

Nianån före och efter en dammutrivning, samt jämföra med ett kontrollvattendrag 

där ingen åtgärd gjorts. Provtagning skedde i tre lokaler som delades in i sex 

transekter vardera. Vid varje transekt mättes vattenhastighet, djup, substrattäckning 

och vid tre av transekterna samlades bentisk fauna in med sparkprover. Proverna 

nycklades till familjenivå och data analyserades. Resultatet visar inga signifikanta 
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skillnader hos makroevertebrater gällande total abundans, EPT täthet, biodiversitet 

eller jämnhet före och efter att dammen revs, stora variationer i makroevertebrats 

index. Den fysisk livsmiljön såg förändringar före och efter avlägsnandet av dammen 

men förändringar hos makroevertebrater kan förväntas ske efter en längre tid.  

Studier som denna är viktiga för att få ökad kunskap om effekterna av 

dammutrivningar på makroevertebrater och bidra som kunskapsunderlag vid förlag 

till avlägsnande av dammar.  

Inledning 

Att förstå hur människan påverkar ekologiska system och vilka konsekvenser våra 

handlingar får är grundläggande för bevarandet av biodiversitet och ekologisk 

mångfald (Crook et al., 2015). Dammar har sedan länge varit ett vanligt sätt för 

människan att förändra rinnande vattendrag och idag karakteriseras många av 

världens vattendrag av dammar (Renöfält, Lejon, Jonsson & Nilsson, 2013). 

Uppskattningsvis finns det ungefär 17 miljoner dammar med en storlek på mer än 

0,01 ha runt om i världen (Lehner et al., 2011). I Sverige finns uppskattningsvis 5280 

dammar, men då är flertalet små inte medräknade (Renöfält et al., 2013).  

Världens dammar skiljer sig i både storlek och funktion och används för bland annat 

vattenkraftproduktion, jordbruksbevattning, översvämningskontroll och skapande av 

rekreationsmöjligheter (Hansen & Hayes, 2012). Med ovanstående fördelar vi får 

ifrån dammarna kommer även med nackdelar. Fördämningar kan genom 

fragmentering förändra habitatet och förhindra migration hos vattenlevande 

organismer (Gillette, Daniel & Redd, 2016). Dammar som inte länge är i bruk utgör 

även en säkerhetsrisk (Hansen & Hayes, 2012). För sådana dammar så är 

avlägsnande det bästa alternativet. Den vanligaste anledningen för avlägsnandet av 

en damm är att möjliggöra vandring för fisk och tillgängliggöra deras lekplatser. 

Rivningen kan även vara fördelaktig för återhämtning av strandzonsvegetationen, 

skapa en mer heterogen miljö för vattenlevande evertebrater och för att återställa 

flödesdynamiken (Renöfält et al., 2012; Gillette et al., 2016). Men dammutrivningar 

kan också medföra negativa effekter så som spridning av sjukdomar och invasiva 

arter, samt störningar till samhällen nedströms genom sedimentlossning från 

dammområdet (Gillette et al., 2016; Renöfält et al., 2013). 
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Rivning utav dammar ökar globalt och fortsatta ökningar kan förväntas i framtiden. 

Trotts det så är det fortfarande svårt att veta vilka effekter en dammutrivning 

kommer att ge. Det gör det mycket viktigt att förstå hur organismer reagerar på 

borttagandet av en damm samt vilka faktorer som kontrollerar deras reaktion 

(Carlsson, Donadi, Sandin, 2017). Makroevertebrater är viktiga komponenter i ett 

vattensystem då de utgör en huvudsaklig födokälla för många fiskar och som adulter 

är de en viktig födokälla för terrestra insektivorer. De har även en betydande roll för 

nedbrytningen av organiskt material (Gustafsson, Österling, Skurdal, Schneider & 

Calles, 2013). Evertebratsamhällen struktureras av flertalet olika faktorer så som 

hydrauliska förhållanden, bottenmorfologi, vattenkvalitet, temperaturer och 

flödeshastigheter. Dammar påverkar flera av dessa faktorer (Renöfält et al., 2013). 

Förhoppningar om ekologiska förbättringar är ofta en väsentlig del i beslutet att riva 

en damm och överlag verkar dammutrivningar som en lovande restaureringsteknik 

för akvatiska system. Men många aspekter av ett vattendrags återhämtning är 

fortfarande oklara och det finns fortfarande otillräckligt med studier i området 

(Carlsson et al., 2017; Hansen & Hayes, 2012). Många av de studier som finns 

gällande återhämtning hos makroevertebrater och taxonomisk rikedom efter en 

dammutrivning har gett olika resultat. En studie visar på snabb återhämtning inom 2 

månader medan en annan visar på fortsatt minskning efter ett års tid (Chiu, Yeh, Sun 

& Kuo, 2013).  En annan studie av Bushaw-Newton et al, 2002 visar på ett skifte från 

sjö till vattendrags taxa vid dammen och ytterligare en annan hittade att evertebrat 

samhällen både vid dammen och nedströms liknade det hos uppströms referensen 

efter en dammutrivning. En av de vanligaste effekterna av dammutrivningar på 

nedströms evertebratsamhällen är en minskning i täthet pga. sedimentlossning från 

tidigare dammområde (Renöfält et al., 2013). 

Olika studier har visat på väldigt olika resultat utav effekterna av dammutrivningar 

på makroevertebrater. Syftet med den här studien är att undersöka hur en 

dammutrivning påverkar makroevertebratsamhällen i Nianån, Sverige. Detta genom 

att jämföra förändringar i total abundans, Ephemeroptera, Plecoptera och Tricoptera 

täthet (EPT), biodiversitet samt jämnhet (Evenness) hos makroevertebrater i Nianån 

före och efter en dammutrivning samt jämföra med ett kontrollvattendrag där ingen 

åtgärd gjorts. Även abiotiska parametrar som djup, hastighet och substrat kommer 

att jämföras.  
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Mina hypoteser är att: (1) tätheten av makroevertebrater, EPT täthet, biodiversitet 

och jämnhet (Evenness) kommer att öka i torrfåran och poolen i Nianån efter 

dammutrivningen, men vara oförändrad i kontrollgrupperna och 

kontrollvattendraget, (2) fint substrat kommer att öka i torrfåran i Nianån efter 

dammutrivningen, men vara oförändrad i kontrollgrupperna och 

kontrollvattendraget, (3) djupet kommer att öka i torrfåran och minska i poolen, men 

vara oförändrad i kontrollgrupperna och kontrollvattendraget, och (4) 

vattenhastigheten kommer att öka i poolen och torrfåran men vara oförändrad i 

kontrollgrupperna och kontrollvattendraget.  

 

Material och Metod  

Områdesbeskrivning - Studien genomfördes i Nianåns vattendrag i Hudiksvalls 

kommun, Sverige (Figur 1). Nianån är ett av kommunens största vattendrag med en 

total längd på ca 4 mil (9 mil inklusive biflöden) med ett avrinningsområde på 202 

km2 som består till största delen av skog. Nianån har sin källa i Lill-Nien på ca 163 m 

ö.h. och passerar flertalet sjöar innan den rinner ut i Bottenhavet vid 

Njutångersfjärden. Ån har en medelvattenhastighet på 1,9 m3/s (Ståhl, Lindgren, 

Granström, 1994; Andersson 2017). Dammen låg i de nedre delarna av Nianån nära 

mynningen ut i havet 61°36'10.8"N 17°03'26.4"E och revs sommaren 2017. Ett 

referensvattendrag användes i studien där ingen åtgärd gjordes. Vattendraget heter 

Gnarpsån och ligger lite dryg 4 mil norr om Gnarpsån i Nordanstig kommun. 

Gnarpsån är lite drygt 3 mil lång (12 mil inklusive biflöden) och har ett 

avrinningsområde på 229 km2.  Gnarpsån har en medelvattenförning på 2,2 m3/s, 

börjar på ca 180 m ö. h och har sin mynning i Bottenhavet (Figur 1) (Ståhl et al., 

1994; Andersson 2017). 

Datainsamling - Datainsamlingen skedde på tre lokaler i Nianån och på tre lokaler 

i referensvattendraget åren 2017-2018. En lokal nedströms om dammen (torrfåra), 

en lokal strax ovanför dammen (pool) samt en kontroll lokal längre uppströms 

(kontroll). Datainsamling gjordes maj 2017 innan dammen revs och maj 2018 efter 

att dammen revs. Vid varje lokal mättes 50 meter långa sträckor upp där man lade ut 

sex jämt fördelade transekter. Vid varje transekt mättes vattenflöde, djup, 

sedimentstorlek och i tre slumpade transekter samlades bentisk-fauna. Djup och 

vattenhastigheter mättes varje halvmeter längsmed transektens bredd med hjälp av 
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en flödesmätare (Modell 801). Sedimentsorlekar uppskattades på fyra jämt fördelade 

ställen per transekt genom vattenkikare. Storlekarna delades in i Block (>256 mm), 

sten (64–256 mm), grus (4–64 mm), fint grus (2–4 mm), sand (<2 mm), silt och lera. 

Värden uppskattades mellan 1–5 där 1=0–6%, 2= 6–12%, 3= 12–25%, 4=25–50% 

och 5=50–100% enligt Wentworth sedimentskala. Bentisk fauna samlades in genom 

sparkprover med hjälp av 425-D50 D-frame, 305 x 254 mm, 500 μm nät under 1 

minut genom standardiserad metod. Alla bentiska prover förvarandes i 70% etanol. I 

labb så plockades evertebraterna från vare prov till separata burkar sedan 

identifierades evertebraterna till lägsta möjliga taxonomiska nivå. Identifikationerna 

är baserade på taxonomiska nycklar (Nilsson 1997).   

Statistisk Bearbetning – Abiotiska data analyserades via Tvåvägs-ANOVA med 

replikat i SPSS Statistics 25. Vid signifikanta resultat för interaktionen (år × 

vattendrag) genomfördes ett posthoc test genom att göra ett T-test två sampel - antar 

samma varians, för vardera hypotesen med Bonferroni korrektion. T-tester utfördes i 

Microsoft Excel. Medelhastighet (m3/s) och medeldjup (cm) beräknades vid varje 

transekt och lokal. Substratet delades in i sju storleksklasser: block, sten, grus, fint 

grus, sand, silt och lera. Medelvärde beräknades för varje klass och lokal, data 

transformerades via kvadratroten innan analys genomfördes. Varje substratklass 

analyserades separat. Biotiska data sammanställdes och bearbetades i Microsoft 

Excel där Shannon diversitets index, totala abundans, EPT täthet och jämnhet 

(Evenness) beräknades för samtliga lokaler och prover. För att testa om det fanns 

någon signifikant skillnad i biotiska data mellan vattendragen, åren, samt vattendrag 

och år gjordes en Tvåvägs-ANOVA med replikat. Vid signifikanta resultat för 

interaktioner (år × vattendrag) genomfördes återigen ett posthoc test (T-test med 

Bonferroni korrektion). Samtliga biotiska analyser är utförda på familjenivå.  
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Figur 1. Karta över studieområdet, Nianåns vattendrag i Hudiksvalls kommun & Gnarpsåns 
vattendrag i Nordanstig kommun Sverige (bild av Rachel Bowes)  

 

Resultat   

Abiotiska förhållanden 

Kontrollen: Analyser i kontrollen för djup visar på en signifikant skillnad i 

interaktionen (år × vattendrag) (F=8,5, P = 0,008). Posthoc testet visar att skillnaden 

i interaktionen fanns i Nianån (P = 0,00173) där djupet minskade. Det fanns även en 

signifikant ökning i djup mellan åren (F=17,2, P = 0,001) och en skillnad mellan 

vattendragen där Nianån var djupare (F=8,3, P = 0,009). Analyser för 

medelhastighet visar enbart på signifikant skillnad mellan vattendragen, där 

Gnarpsån hade högre vattenhastighet (F=85,2, P <0,001) (Tabell 1). 
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Tabell 1. Fysiska karaktärer (Medel ± 1 Standardavvikelse för djup och vattenhastighet) för lokalerna i 
Nianån (damutrivning) och Gnarpsån (kontroll), Sverige. Medelvärden är baserade på sex mätningar i 
varje lokal år 2017 och 2018. * betyder signifikant skillnad för interaktionen (år * vattendrag) 

 
Vattendrag 
 
 

 
       Lokal 

2017 2018 

Medeldjup ± 
SD (cm) 

 
Medelhastighet 
± SD (m3/s) 

Medeldjup ± 
SD (cm) 

 
Medelhastighet 
± SD (m3/s) 

Nianån Kontroll 37,83 ± 8,16* 0,07 ± 0,03 18,33 ± 7,79* 0,11 ± 0,03 

Pool 51,83 ± 41,36 0,12 ± 0,06 32,75 ± 15,29 0,03 ± 0,03 

Torrfåra 10,9 ± 7,22 0,19 ± 0,15 18,75 ± 8,2 0,23 ± 0,13 

Gnarpsån Kontroll 21,83 ± 5,69 0,3 ± 0,11 18,46 ± 4,83 0,24 ± 0,14 

Pool 33,13 ± 2,35 0,26 ± 0,02 29,71 ± 12,86 0,13 ± 0,04 

Torrfåra 13,02 ± 1,76 0,24 ± 0,08* 10,54 ± 2,21 0,06 ± 0,05* 

 

För täckning av substratet block fanns det signifikant skillnad mellan vattendragen 

med mer block i Gnarpsån (F=9,7, P = 0,005) och i interaktionen (år × vattendrag) 

(F=498, P = 0,019). Posthoc testet kunde inte visa var skillnaden fanns (P> 0,0083). 

Även täckning av sten visade på en signifikant skillnad i interaktionen (F=5,6, P = 

0,029). Posthoc testet kunde inte avgöra var skillnaden fanns (P> 0,0083). Det fanns 

signifikanta skillnader i täckningen av sand mellan åren med mer sand 2018 (F=21,6, 

P <0,001), mellan vattendragen med mer sand i Nianån (F=7,9, P =0,011), samt i 

interaktionen (år × vattendrag). Posthoc testet visar att skillnaden fanns i Nianån där 

mängden sand hade ökat (P <0,001). Det fanns en signifikant skillnad i täckning av 

silt och grus mellan åren, mer av båda 2018 (F=9,7, P =0,005) respektive (F=13,7, P 

=0,001). Signifikant resultat återfanns även för fint grus både mellan år, med mer 

fint grus 2018 (F=9,0, P = 0,007) och i interaktion (F=47,6, P <0,001). Posthoc test 

visade att skillnaden återfanns i Nianån med ökande mängder fint grus efter 

dammutrivningen (P <0,001). För täckning av substratet lera fanns inga signifikanta 

skillnader (Figur 2, Bilaga 1). 
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Figur 2. Medelvärde och fördelning för vardera substratklassen i kontroll lokalen. Täckningsgraden av 
substratklasserna är angivna värden 1-5. Nedan anges medelvärde ± 1 standardavvikelse för de 
substratklasser som visade en signifikant interaktion; Fint grus (Nianån 2017; 0,63 ± 0,15. 2018; 1,77 
± 0,28). Sand (Nianån 2017; 0,17 ± 0,26. 2018; 1,23 ± 0,48).  

 

Poolen: Analyser för medeldjup visade inga signifikanta skillnader mellan år, 

vattendrag eller interaktionen (år × vattendrag) (P> 0,05). Analyser för 

medelhastighet gav en signifikant skillnad mellan vattendrag med en högre hastighet 

i Gnarpsån (F=47,7, P <0,001) och mellan åren med en högre hastighet 2017 

(F=40,6, P <0,001), men inte för interaktionen P> 0,05 (Tabell 1). 

För täckning av substratet block fanns det en signifikant ökning av block mellan åren 

(F=25,8, P <0,001), en signifikant skillnad mellan vattendragen, mer block i Nianån 

(F=618, P <0,001) samt en skillnad i interaktionen (år × vattendrag). Posthoc testet 

visade att skillnaden fanns i Nianån där täckningsgraden av block ökade (P <0,001). 

För substratet fint grus fanns signifikanta skillnader i täckningsgrad mellan 

vattendrag med mer fint grus i Nianån (F=4,8, P = 0,040), samt interaktionen 

(F=17,6, P <0,01). Posthoc test kunde inte påvisa var skillnaden låg (P> 0,0083). För 

täckning av sand fanns en signifikant ökning mellan åren (F=100,9, P <0,01), en 

signifikant skillnad mellan vattendragen med mer sand i Gnarpsån (F=710,8, P 

<0,001), och en signifikant skillnad i interaktionen (F=84,6, P <0,001). Posthoc test 

visar att skillnaden återfanns i Nianån med mer sand 2018 än 2017 (P <0,0083). Det 

fanns även en signifikant skillnad i täckningsgrad av lera mellan åren med mer lera 

2017 (F=10,3, P = 0,004), mellan vattendragen med mer lera i Gnarpsån (F=21,9, P 
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<0,001), och interaktionen (år × vattendrag) (F=23,1, P <0,001). Posthoc test visar 

att täckningen av lera hade förändrats i Gnarpsån då täckningsgraden av lera hade 

minskat (P <0,0083). Det fanns en signifikant skillnad i täckning av sten mellan 

vattendragen med mer sten i Nianån (F=200,3 P <0,001), så även för grus (F=92,9, P 

<0,001). Skillnad i täckning av substratet silt var signifikant för vattendragen med 

mer silt i Nianån (F=31,2, P <0,001), och åren med mer silt 2018 (F=5,1, P = 0,035).  

För täckning av substratet fint grus fanns inga signifikanta skillnader (Figur 3, Bilaga 

1). 

 
Figur 3. Medelvärde och fördelning för vardera substratklassen i lokalen Pool. Täckningsgraden av 
substratklasserna är angivna värden 1-5. Nedan anges medelvärde ± 1 standardavvikelse för de 
substratklasser som visade en signifikant interaktion; Block (Nianån 2017; 1,38 ± 0,33. 2018; 2,09 ± 
0,08). Sand (Nianån 2017; 0 ± 0. 2018; 1,13 ± 0,25). Lera (Gnarpsån 2017; 1,2 ± 0,27. 2018; 0,19 ± 
0,46).  

 

Torrfåran: Analyser för medeldjup visade på en signifikant skillnad i interaktionen 

(F=5,0, P = 0,036). Posthoc test kunde inte påvisa var skillnaden fanns, samtliga (P> 

0,0083). Analyser för medelhastighet visade signifikant skillnad i interaktionen 

(F=6,5, P = 0,019). Posthoc testet påvisar att skillnaden fanns i Gnarpsån (P <0,001). 

Medelhastigheten hade minskat mellan 2017 och 2018 (Tabell 1). 

Analyser för täckningsgraden av substratet visar på signifikant ökning av fint grus 

mellan åren (F=21,3, P <0,001), med mer fint grus i Nianån än i Gnarpsån (F=6,9, P 

= 0,016) och signifikant skillnad i interaktionen (F=3,5, P = 0,077). Vidare analyser 

visar att skillnader återfanns i Nianån (P <0,001). Andelen fint grus hade ökat från 
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2017 till 2018. Det fanns en signifikant skillnad i täckning av substratet grus mellan 

åren, mer grus 2018 (F=13,9, P = 0,001), och interaktionen (F=15,0, P = 0,001). 

Posthoc test visar att skillnaden fanns i Nianån, med ökad täckningsgrad av grus (P 

<0,001). För substratet block och sand fanns det en signifikant ökning mellan åren 

(F=5,5, P = 0,029) respektive (F=7,5, P = 0,013), och för silt mellan vattendragen 

med mer silt i Gnarpsån (F=94,4, P <0,001). För täckning av substraten sten och lera 

fanns inga signifikanta skillnader (Figur 4, Bilaga 1). 

 

 
Figur 4. Medelvärde och fördelning för vardera substratklassen i lokalen Torrfåra. Täckningsgraden 
av substratklasserna är angivna värden 1-5. Nedan anges medelvärde ± 1 standardavvikelse för de 
substratklasser som visade en signifikant interaktion; Grus (Nianån 2017; 0,59 ± 0,48. 2018; 1,69 ± 
0,19). Fint grus (Nianån 2017; 0,12 ± 0,29. 2018; 1,12 ± 0,23).  

 

Makroevertebrater  

Sammanlagt identifierades 5429 individer i Nianån år 2017 fördelat mellan torrfåran, 

poolen och kontrollen. År 2018 identifierades 4823 individer i Nianån. I Gnarpsån 

identifierades 20 313 individer 2017 och 18 932 individer 2018. En tvåvägs-ANOVA 

utfördes på den totala abundansen och gav ingen signifikant skillnad mellan år, 

vattendrag eller interaktionen (år*vattendrag) i varken torrfåran, poolen eller 

kontrollen P> 0,05 (Figur 5).  
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Figur 5. Medelvärde (± 1 SE) för den totala abundansen av makroevertebrater i Torrfåran, poolen och 
kontrollen mellan vattendragen samt år. 

 

Totalt hittades 1 868 EPT individer i Nianån 2017 och 1 271 år 2018. I Gnarpsån var 

motsvarande siffror 4113 individer 2017 och 3803 år 2018. En tvåvägs-ANOVA 

utfördes på EPT täthet och gav ingen signifikant skillnad mellan år, vattendrag eller 

interaktionen (år*vattendrag) P> 0,05 (Figur 6). 

 

Figur 6.  Medelvärde (± 1 SE) EPT densitet av makroevertebrater i Torrfåran, poolen och kontrollen 
mellan vattendragen samt år. 
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Shannons diversitetsindex varierade mellan 1,72–1,22 (1,58 ± 0,24) i Nianån 2017 

och 2,31–1,02 (1,61 ± 0,41) år 2018. I Gnarpsån låg värdena 2017 mellan 2,04–1,13 

(1,56 ± 0,25) och 1,88–1,25 (1,56 ± 0,25) år 2018.  Parenteser visar medelvärde ± 

standardavvikelse. Analys genom en tvåvägs-ANOVA visar på en signifikant skillnad 

mellan åren i torrfåran, högre biodiversitet 2017 (F=6,2, P=0,03). Ingen signifikant 

skillnad hittades mellan vattendragen eller interaktionen (år*vattendrag) P>0,05 

(Figur 7).  

 

 
Figur 7.  Medelvärde (± 1 SE) Shannons diversitetindex i Torrfåran, poolen och kontrollen mellan 
vattendragen samt år. 

 

Jämnhet (Evenness) i Nianån varierade mellan 0,8–0,522 (0,68 ± 0,07) 2017 och 

0,97–0,466 (0,684 ± 0,158) år 2018. I Gnarpsån låg motsvarande värden på 0,81–

0,494 (0,623 ± 0,111) 2017 och 0,858–0,527 (0,624 ± 0,117) år 2018. Parenteser visar 

medelvärde ± standardavvikelse. Analys genom en tvåvägs-ANOVA visar på en 

signifikant skillnad mellan vattendragen i kontrollgruppen, högre evenness i Nianån 

(F=11,9 P=0,008). Ingen signifikant skillnad hittades mellan åren eller interaktionen 

(år*vattendrag) P>0,05 (Figur 8). 
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Figur 8. Medelvärde (± 1 SE) för jämnhet (Evenness) i Torrfåran, poolen och kontrollen mellan 
vattendragen samt år. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Diskussion  

Ekologiska förbättringar och förhoppningar om en förbättrad miljö i och runt 

vattendraget är ofta grunden till avlägsnandet av en damm. Rivningar av dammar 

ökar globalt världen över och förväntas fortsätta med det i framtiden (Carlsson et al., 

2017). Det gör det högst intressant att studera hur en dammutrivning påverkar olika 

aspekter hos ett vattendrag. Litteraturen visar på att det råder stora variationer i 

utgången av olika dammutrivningar (Bushaw-Newton et al., 2002; Stanley et al., 

2002; Pollard och Reed., 2004; Thomson et al., 2005; Casper et al., 2006; Orr et al., 

2008). Min studie har visat några effekter på det fysisk habitat men inte hos 

makroevertebrater 

Den här studien kunde inte påvisa några skillnader hos makroevertebrater som ett 

svar på dammutrivningen. Det här resultatet förvånande mig då min hypotes (1) var 

att det skulle ske en ökning i samtliga aspekter både i poolområdet och i torrfåran 

som svar på dammutrivningen. Men det är heller inte helt ovanligt att effekter 

uteblir. Gillette et al. (2016) visar i sin studie att en dammutrivning inte påverkade 

makroevertebrat-sammansättningen och föreslår att många faktorer så som 

vattendragets lutning, temperatur och den befintliga artsammansättningen kan 

påverka resultatet. Catalano, Bozek och Pellet, (2007) visar även dom i sin studie att 

effekterna av dammutrivningar varierar stort mellan olika vattendrag. En förklaring 
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till att det inte framkommit några signifikanta skillnader kan således vara att Nianån 

skiljer sig åt i fysiska karaktärer så som temperatur från studier som fått en respons. 

Även utförandet av studien så som provtagningsavstånd från dammen, vattendragets 

hastighet eller omkringliggande markanvändningen kan påverka resultatet (Carlson 

et al., 2017).  

Många studier visar på en effekt hos makroevertebrater efter en dammutrivning med 

initiala svar som ofta är negativa, inklusive minskad täthet i framförallt torrfåran 

(Chiu et al., 2013; Orr et al., 2008; Thomson et al., 2005). Dessa resultat 

överensstämmer inte helt av den här studien då inga signifikanta minskningar 

framkom. Men resultatet ligger ändå i linje med tidigare studierna då inga ökningar 

noterades heller, man kan även se en trend då medelvärden för samtliga biotiska 

faktorer är lägre 2018 än 2017 i torrfåran, dock inte signifikant. En annan studie visar 

på resultat med en initial negativ effekt på totala abundansen samt EPT täthet både 

uppströms och nedströms. Med en återhämtningstid till ursprungstätheter efter 15–

20 månader (Carlson et al., 2017). Resultatet av total abundans och ETP täthet i den 

här studien överensstämmer delvis med studien av Carlson et al., 2017. Den initiala 

negativa effekten finns inte, men studien visar på liknade värden vid 

provtagningstillfället 12 månader efter damutrivningen som provtagningstillfället 

innan dammen revs. Detta öppnar för möjligheten att det har varit en negativ respons 

efter damutrivningen och att den vid provtagningstillfället 12 månader efter 

dammutrivningen återhämtat sig till liknade tätheter som innan rivningen. Särskilt 

då tidigare nämnda studier med initial negativ respons har haft provtagningar efter 

12 månader eller tidigare. Flertalet andra återhämtningstider har också observerats 

tex. Kortvariga återhämtningstider på under 5 månader (Orr et al., 2008) med också 

långsiktiga återhämtningstider på flera år (Renöfält., 2013).  ETP tätheter har även 

observerats ha sina lägsta antal individer i poolområden. EPT brukar användas som 

ett mått på vattenkvalitet vilket skulle indikera att vattnet i poolområden är i lite 

sämre kvalitet i jämförelse med andra områden i vattendraget (Gillette et al., 2016). 

Detta överensstämmer även med andra studier (Stanley, Doyle, & Marshall, 2002; 

Tiemann, Gillette, Wildhaber, & Edds 2004). Så är även fallet i den här studien då 

man både 2017 och 2018 hittar lägst antal EPT individer i just poolområdet. 

Damutrivningen verkar alltså inte haft någon inverkan på vattenkvaliteten i Nianån.  
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De abiotiska analyserna visar en rad skillnader mellan år och vattendrag som inte 

säger så mycket om effekterna av dammutrivningen. Men dessa analyser visar på att 

de båda vattendragen skiljer sig avsevärt åt i vissa aspekter och att förhållanden 

under året som provtagningen gjordes har sin påverkan. Abiotiska analyserna visade 

även flertalet intressanta skillnader i interaktionerna (år × vattendrag). En av de 

vanligaste effekterna av en dammutrivning och som jag angav i min hypotes (2) är att 

ökad andel fint sediment i torrfåran leder till att substrat där makroevertebrater trivs 

begravs under finsediment och leder till en minskad täthet av makroevertebrater (Orr 

et al.,2008). Detta speglas delvis av den här studien då tätheten av makroevertebrater 

inte minskat, men andelen grus och fint grus har ökat signifikant i torrfåran efter 

damutrivningen. Det finns även en antydan till en ökning av sand och lera dock inte i 

signifikanta proportioner. För hypotes (3) ökat djup i torrfåran och minskat i poolen 

samt hypotes (4) ökad hastighet i poolen och torrfåran kunde inte styrkas av den här 

studien. Djupet i torrfåran gav en skillnad men det kunde inte påvisas var den 

skillnaden fanns. Hastigheten skiljde sig endast åt i kontrollvattendraget där ingen 

åtgärd gjorts. Analyserna i poolområdet gav inga skillnader.  

Analyserna för biotiska data bygger på endast tre prover per lokal och vid endast två 

tillfällen. Ett tillfälle innan dammutrivningen och ett tillfälle 12 månader senare. Tre 

prover per lokal är i minsta graden och ger mindre säkerhet i testerna vilket speglas 

av höga standardavvikelser. Två provtagningstillfällen med ett år emellan gör att 

kortvariga effekter <12 månader inte kan undersökas. Att det bara är ett vattendrag 

där en damm har rivits gör att det inte finns något att jämföra med. För att få riktigt 

bra data så skulle det behöva jämföras med linkande vattendrag där en damm har 

avlägsnats. När man studerar resultatet får man ha detta i åtanke. Att ha prover med 

mer jämna mellanrum skulle underlätta att se effekterna av rivningen. Det är heller 

inte helt omöjligt att det hade hittats några signifikanta skillnader i några av 

faktorerna vid fler antal prover då variansen blev så hög med få prover. 

Den här studien visar på varken positiva eller negativa effekter av dammutrivningar 

på makroevertebrater gällande total abundans, EPT täthet, biodiversitet eller 

evenness (jämnhet). Studien bör ses som ännu ett resultat som kan hjälpa till att 

förstå sig på hur rivningen av en damm påverkar makroevertebrater. Studien bör 

också ses som en härledning djupare in i området då många ytterligare faktorer kan 

påverkas och bör studeras.  
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Bilaga 1.  

Signifikanta skillnader mellan vattendrag och år för de olika substratklasserna i 

respektive lokal redovisat med totalmedelvärde ± 1 standardavvikelse. X visar att 

ingen signifikant skillnad hittats.  

Kontroll Vattendrag År 

Nianån  Gnarpsån  2017 2018 

Block  2,10 ± 0,14 2,20 ± 0,03 X X 

Grus X X 1,11 ± 0,22 1,49 ± 0,28 

Fint Grus X X 1,03 ± 0,48 1,37 ± 0,51 

Sand 0,70 ± 0,67 0,30 ± 0,33 0,17 ± 0,25 0,83 ± 0,58 

Silt X X 0 ± 0. 2018 0,47 ± 0,55 
 

Poolen  Vattendrag År 

Nianån  Gnarpsån  2017 2018 

Block  1,74 ± 0,44 0 ± 0 0,69 ± 0,76 1,05 ± 1,09 

Sten 1,64 ± 0,32 0,59 ± 0,20 X X 

Grus 1,66 ± 0,30 0,17 ± 0,41 X X 

Fint grus 0,82 ± 0,67 1,27 ± 0,64 X X 

Sand 0,57 ± 0,62 2,13 ± 0,96 1,05 ± 1,10 1,65 ± 0,57 
 

Torrfåran  Vattendrag År 

Nianån  Gnarpsån  2017 2018 

Block  X X 1,96 ± 0,26 2,15 ± 0,09 

Grus X X 0,95 ± 0,54 1,49 ± 0,34 

Fint grus 0,61 ± 0,58 0,21 ± 0,50 0,59 ± 0,20 0,77 ± 0,59 

Sand X X 0,10 ± 0,24 0,49 ± 0,46 

Silt 0,14 ± 0,50 1,85 ± 0,34 X X 
 


