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Abstract 
Dams are a typical example of how watercourses are being used, especially for production of electricity. 

Negative consequences that follows are that the character of the watercourse is altered, which in turn 

affects the composition of organisms. In the summer of 2017, a hydroelectric plant was removed in 

Nianån. A project started with the purpose to investigate the effects on benthic fauna, one year after the 

removal. In this study, the watercourse Gnarpsån was also used as a control. It was assumed that the 

proportion of silt and sand, as well as the water depth had decreased while the water velocity had 

increased in the habitat of the former reservoir in Nianån. It was also assumed that a change in the 

density of the benthic fauna should have occurred in Nianån, downstream in the riffle. The abundance of 

organisms with a burial lifestyle should have decreased in the habitat of the former reservoir, while the 

abundance of scrapers and filters should increase in the riffle. The result showed few significant physical 

changes. A difference in substrate composition could be seen in Nianån, however it was the proportion 

of fine substrates that increased in all habitats (gravel, fine gravel and sand). The water velocity was 

unchanged in Nianån, and the depth only decreased in the flowing habitat upstream. In both 

watercourses, 38 different families of macroinvertebrates were found. The proportion of burial animals 

in the habitat of the former reservoir decreased significantly, but no change in the total density was 

found. A possible effect may already have been recovered, or more time may need to pass before 

expected results can be seen. Many factors affect the conditions in the watercourses. To be able to 

provide better general predictions about the effects of dam removal, further studies are needed, both at 

the organism level and with a large-scale approach to get a uniform picture of this restoration measure. 

 

Sammanfattning 

Dammar är typiska exempel på hur vattendrag utnyttjas, framförallt för elproduktion. Negativa följder är 

att vattendragets karaktär förändras, vilket i sin tur påverkar sammansättningen av organismer. 

Sommaren 2017 togs ett kraftverk bort i Nianån. Ett projekt startade med syftet att undersöka effekterna 

på bentisk fauna ett år efter dammutrivningen. I denna studie används också vattendraget Gnarpsån som 

en kontroll. Det antogs att andelen silt och sand, samt vattendjupet hade minskat medan 

vattenhastigheten hade ökat i habitatet i den före detta regleringsdammen i Nianån. Det antogs även att 

en förändring av tätheten av bottenfauna borde ha skett i Nianån, nedströms i torrfåran. Andelen 

nedgrävande djur borde ha minskat i habitatet i den före detta regleringsdammen, medan andelen 

skrapare och filtrerare ökat i torrfåran. Resultatet visade på få signifikanta fysiska förändringar. En viss 

skillnad i substratsammansättning kunde ses i Nianån, dock var det andelen fint substrat som ökat i 

samtliga habitat (grus, fint grus och sand). Vattenhastigheten var oförändrad i Nianån, och djupet 

minskade endast i det strömmande habitatet uppströms. I vattendragen återfanns 38 olika familjer av 

makroevertebrater. Andelen nedgrävande djur i habitatet i den före detta regleringsdammen minskade 

signifikant, men någon förändring i total individtäthet påvisades inte. En eventuell effekt kan redan ha 
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återhämtats, eller så behöver mer tid gå innan förväntade resultat kan ses. Många faktorer påverkar 

förhållandena i vattendragen. För att kunna ge bättre generella förutsägningar om effekter av 

dammutrivning behövs vidare studier, både på organismnivå och med ett storskaligt synsätt för att få en 

enhetlig bild över denna restaureringsåtgärd.    

 

Inledning 

Av alla jordens ekosystem är rinnande vatten ett av dem som påverkats mest av människan (Lake, Bond 

& Reich, 2007). Ett naturligt, oreglerat vattendrag har en naturlig flödesregim, olika geologiska och 

hydrologiska strukturer såsom forsar och variationsrika bottnar (Petrin, Brittain & Saltveit, 2013; 

Naturvårdsverket, 2014). Denna variation ger upphov till habitat med hög heterogenitet, som i sin tur 

främjar biodiversiteten i akvatiska system (Gustafsson, Österling, Skurdal, Schneider & Calles, 2013). 

Ett vattendrag kan i grova drag delas in i poolhabitat och strömmande habitat. Strömmande habitat har 

ofta ett lägre vattenstånd och en högre vattenhastighet i jämförelse med ett poolhabitat (Gustafsson, 

2017). Habitat med strömmande vatten består ofta av grovt substrat, som endast förflyttas om 

vattenståndet ökar. I dessa habitat främjas växtlighet av mossor och alger vilket ger en mer fysiskt 

komplex miljö (Malmqvist, 2002). En pool är djupare och har ett lägre vattenflöde än strömmande 

habitat (Gustafsson, 2017). Som en följd av det lägre flödet utgörs substratet av finare sediment. De 

olika habitaten främjar därför väldigt olika sammansättningar av fauna. 

Den akvatiska och omgivande terrestra miljön är nära knutna till varandra, på grund av rörelserna av 

olika organismer samt utbyte av organiskt och oorganiskt material (Baxter, Fausch & Saunders, 2005). 

Makroevertebrater är nyckelkomponenter i akvatiska system, då de utgör föda för framförallt fiskar och 

är betydelsefulla för nedbrytning av organiskt material (Gustafsson et al., 2013). De utgör även en länk 

mellan vattendraget och den terrestra miljön. De flesta vattenlevande insekter lämnar den akvatiska 

miljön för att reproducera sig, födosöka eller sprida sig  (Malmqvist, 2002). Oftast genomlevs larvstadiet 

i vattnet och adulter uppstiger senare på land. Där utgör de viktig föda för många terrestra predatorer, 

såsom fåglar, spindlar och skalbaggar (Thomson, Hart, Charles, Nightengale & Winter, 2005).  

Den bentiska faunan kan också delas in i funktionella födosöksgupper (FFG) beroende av vilket sätt de 

tillägnar sig föda. Sättet som ekosystemet tillhandahåller sin energi, framförallt kol, speglar 

sammansättningen av FFG i vattendraget, och indikerar om systemet är autotroft eller heterotroft 

(Gustafsson, 2017). Många arter i strömmande habitat lever i mellanrum och sprickor i substratet. De är 

framförallt skrapare (äter perifyton) och filtrerare (suspensionsätare) (Moog, 1995; Malmqvist, 2002). 

Grupperna sönderdelare (äter grovdetritus) och samlare (äter nedbrutet, fint organiskt material) är 

beroende av resurser från kantzonen (Moog, 1995; Banks, Li & Herlihy, 2007) . Förhållandet mellan 

skrapare mot sönderdelare och det totala antalet samlare kan användas för att ge indikationer på vilken 

typ av system vattendraget är och om detta förändras (Merritt & Cummins, 2017). Pooler med finare 
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substratpartiklar gynnar djur med en nedgrävande livsstil, som penetrerar sedimentet för föda eller 

skydd. Larver med nedgrävande livsstil återfinns hos bland annat hos ordningen trollsländor (Odonata). 

De flesta arter av trollsländelarver lever i den täta vegetationen nära strandlinjen, men flertalet arter 

gräver ner sig i sand och detritus i rinnande vatten (Norling & Sahlén, 1997). Släktet Ephemera sp. hos 

dagsländor (Ephemeroptera)  och larver inom ordningen nattsländor (Trichoptera) har en nedgrävande 

livsstil. Många arter av nattsländor bygger höljen/hus och gräver ned sig i löst sediment (Engblom, 

1997; Gullefors & Solem, 1997).  

Regleringsdammar är typiska exempel på hur många av världens vattendrag utnyttjats, framförallt för 

elproduktion (Renöfält, Lejon, Jonsson & Nilsson, 2012). En regleringsdamm innebär en anläggning, 

som byggs i vattendraget, där vatten samlas för att senare avtappas till ett kraftverk (Eriksson, 2019).  

Enligt Petrin et al. (2013) som utfört studier i Norge, innebär naturliga flöden ett stigande vattenstånd, 

och därmed översvämning av den direkt anslutande marken, från slutet av april till slutet av juni. 

Dammar förändrar dessa årstidsbundna fluktuationer. Flödet blir oftast högt på vintern, när reservoarerna 

töms för att generera elektricitet, och lågt på sommaren när reservoarerna fylls på. Hela den bentiska 

faunan är strukturerad av dessa flödesfaktorer, men även vattenkvalitet, vattentemperatur och storlek på 

sedimentpartiklar. Dammar påverkar alla ovannämnda komponenter och förändrar karaktären på 

vattendraget. Grunda och strömmande sektioner förändras till djupare och mer stillastående habitat 

(Renöfält et al., 2012; Gustafsson, 2017). På grund av förändrad vattenhastighet förändras också 

substratet (Petrin et al., 2013). Sediment med fina partiklar transporteras nedströms fortare än grövre 

substrat (Carlson et al., 2017).  Dammar kan också bidra till permanent eller delvis uttorkning av 

flodbädden, torrfåror uppstår och temperaturen i vattnet förändras (Petrin et al., 2013). 

Regleringsdammar i vattendrag kan även ge en minskning av akvatiska insekter, vilket i sin tur även kan 

påverka både tätheten och tillväxten hos terrestra predatorer påverkas  (Thomson et al., 2005).  

Utrivning av dammar med syftet att återställa ekologiskt försämrade vattendrag blir allt vanligare. Fokus 

för utrivningar har ofta legat på migrerande fisk, då dammar och tillhörande kraftverk utgör 

vandringshinder. En utrivning kan göra lekmiljöer tillgängliga, vilka ofta är lokaliserade uppströms 

vandringshindret (Gustafsson et al., 2013). Dammutrivningar förväntas i ett långsiktigt perspektiv kunna 

ge vattendraget tillbaka sina naturliga karaktärer, men tidigare studier visar också att utrivningen i sig 

utgör en störning i miljön (Thomson, et al., 2005; Renöfält, et al., 2012). Framförallt är det bentisk fauna 

i nedströms habitat som kan drabbas av en negativ effekt. Borttagningen av dammen innebär att 

sediment som samlats i reservoaren spolas nedströms vilket kan begrava bentiska organismer samt 

minska klorofyll koncentrationen. Denna plötsliga förändring i hydrologin kan också  innebära en snabb 

temperaturförändring i vattnet (Renöfält et al., 2012; Carlson, Donadi & Sandin, 2017; Thomson, et al., 

2005). Kunskapen om påverkan hos dessa organismer är dock begränsad, studier som har genomförts 

har visat skilda resultat (Carlson et al., 2017). I en studie av Thomson et al (2005) påvisades denna 
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negativa effekt på den nedströms bentiska faunan samt kiselalger kvarstå ett år efter utrivningen. Andra 

studier har visat att effekten varit snabbt övergående (inom ett år) medan ytterligare andra studier inte 

visat på någon skillnad alls (Renöfält et al., 2012). Enligt Carlson et al. (2017) förväntas dock en 

återhämtning ske inom 15–20 månader. Tiden avgörs av avrinningsområdets karaktär och storlek på 

systemet. Effekterna av dammutrivning och tillhörande processer är därför fortsatt intressanta att 

studera.  

Sommaren 2017 togs ett kraftverk bort i Nianån, belägen i Gävleborgs län. Ett projekt startades med 

målet att undersöka effekterna av en dammutrivning på bland annat bentisk fauna. Effekterna av 

dammutrivningen i regleringsdammen och den nedströms liggande torrfåran jämfördes med samma 

habitat i ett likaledes reglerat kontrollvattendrag, Gnarpsån i Gävleborgs län, ett år efter utrivningen. 

Borttagandet av kraftverket förväntades innebära flödesändringar och ändrad struktur i habitaten, med en 

förändring av det bentiska samhället som följd. Mina hypoteser är I) Andelen silt och sand har minskat, 

djupet har minskat och vattenhastigheten har ökat i den före detta regleringsdammen i Nianån men inte i 

Gnarpsån. II) En förändring av tätheten hos bottenfauna bör ha skett, i den nedströms belägna, torrfåran i 

Nianån. III) Andelen nedgrävande djur bör ha minskat i regleringsdammen i Nianån, medan andelen 

skrapare och filtrerare bör ha ökat i torrfåran. 

 

Material & Metod 

Områdesbeskrivning 

Nianån och Gnarpsån är vattendrag belägna i 

Gävleborgs län i Mellansverige (VISS Länsstyrelsen, 

2017a; 2017b, Figur 1). Medeltemperaturen för 

området är 4,7 oC (medeltemperatur/år från den 

nuvarande WMO definierade normalperioden 1961–

1990; SMHI, 2014), med en nederbörd av 635 mm/år 

(medelnederbörd/år från den nuvarande WMO 

definierade normalperioden 1961–1990; SMHI, 

2014). Båda åarna mynnar ut i Bottenhavet och 

tillhör Bottenhavets vattendistrikt, som domineras av 

bergarterna gråvacka, granit och sedimentära 

bergarter (Vattenmyndigheterna, 2019). Gnarpsån 

utgörs av ett 229 km2 stort avrinningsområde och har en längd på 120 km, inklusive alla biflöden. 

Vattendraget har två vattenkraftverk och två reservoarer (Andreasson, 2016). Nianån utgörs av en 22 km 

lång huvudfåra och avvattnar Niansjöarna, vilka är 3 sammanhängande sjöar (Andreasson & Eriksson, 

2015). Avrinningsområdet är 197 km2 stort och utgörs till största delen av skogsmark, den övre delen 

Figur 1. Geografisk position av Nianån samt kontrollvattnet 

Gnarpsån. Bild: Rachel Bowes, med tillåtelse. 

 



6 
 

består av barrskog medan de nedre delarna av vattendraget kantas av strandskogar med björk (Betula 

spp), klibbal (Alnus glutinosa) och olvon (Viburnum opulus). De nedre delarnas avrinningsområde 

utgörs till största delen av jordbruksmark och myrområden. Vattendraget har tidigare utnyttjats som 

flottled och för elproduktion, därmed har rensning av block, sten och andra hinder i vattendraget skett. 

Under senare år har dock Hudiksvalls kommun genomfört restaureringar av merparten av de påverkade 

områdena. 

Vattenkraften i Nianån har utgjorts av Sofieholms vattenkraftstation, uppfört 1909, beläget i Njutånger 

vid utloppet i Bottenhavet. Långtidsregleringen har skötts manuellt med en damm vid utloppet i 

Nianfors. Dammen leder vattnet till kraftstationen, via en tub, 007A som har en fallhöjd på 18,5 meter. 

Vattnets naturliga väg förbi kraftverket utgörs av en 350 meter lång torrfåra, som också används till 

spillvatten (Andreasson & Eriksson, 2015). Detta kraftverk togs bort i slutet på sommaren 2017. 

I studien valdes tre habitatkaraktärer ut: torrfåra, regleringsdamm och ett strömmande habitat uppströms 

dammen. I Gnarpsån provtogs ett poolhabitat (hädanefter kallat regleringsdamm) motsvarande 

regleringsdammen i Nianån. Habitatens position (SWEREF 99 TM) och benämning (G = Gnarpsån, N = 

Nianån); Torrfåra; G3, (62.034812, 17.351813) och N1 (61.605892, 17.064612). Regleringsdamm; G6 

(62.043334, 17.269059) och N2 (61.602997, 17.057330). Strömmande; G7 (61.610385, 16.873262) och 

N6 (62.047449, 17.183507). Vardera habitattyp är 50 meter lång. Provtagning skedde 29/5–3/6 2017 

samt 3–10/6 2018.  

Habitatkaraktärer 

Vid varje habitat fördelades 6 transekter ut där abiotiska faktorer mättes. Transekterna motsvarar 

vattendragets bredd. 4 mätvärden togs/mättillfälle. Provtagning skedde enligt standardiserade metoder. 

Djup (centimeter) kontrollerades vid varje halvmeter, vattenhastigheten (m3/s) mättes med Model 801 

electromagnetic flow meter (Valeport Ltd., England). Sedimentstorlek uppskattades genom vattenkikare 

enligt Wenthworth skala, (> 256 mm = block, 64–256 mm = sten, 4–64 mm = grus, 2–4 mm = fint grus, 

< 2 mm = sand). Täckningsgraden angavs i värden som räknades om i procent (1= 0–6%, 2= 6–12%, 3= 

12–25%, 4= 25–50%, 5= 50–100%). Ytan där täckningsgraden uppskattades var 0,64 m2.  

Substratet delades in i sju separata klasser; Block (> 256 mm), sten (64–256 mm), grus (4–64 mm), fint 

grus (2–4 mm), sand (< 2 mm), silt och lera. För varje substratklass räknades ett medelvärde 

(täckningsgraden) fram för varje transekt (6 stycken) i vardera habitattyp. Medelvärdena för varje klass 

transformerades därefter genom att beräkna kvadratroten, alla värden som anges löpande är medelvärden 

± standardavvikelser (SD). För analys av substratet användes tvåvägs ANOVA, oberoende faktorerna; år 

och vattendrag, beroende faktor; substrat . Separata analyser gjordes för varje substratklass i de tre olika 

habitattyperna. Vid signifikanta resultat gjordes post-hoctest, sex separata T-test med Bonferroni 

correction analys. T-testen utfördes i Microsoft Office 365 Excel version 1808.   
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Medelvattenhastighet (m3/s) och medeldjup (cm) för varje transekt och habitattyp räknades ut. Negativa 

mätvärden angavs som 0. Separata analyser gjordes för vattenhastighet och djup för vardera habitattyp, 

genom tvåvägs ANOVA, oberoende faktorer; år och vattendrag, beroende faktor; djup eller hastighet. 

Vid signifikanta resultat gjordes post-hoctest (t-test och Bonferroni correction analys), på samma sätt 

angivet ovan.   

Bentisk fauna 

Vid 3 transekter i varje habitat provtogs bottenfauna. Detta gjordes enligt standardiserade metoder. Det 

genomfördes 1 sparkprov 1 meter uppströms, ihållande 1 minut, provytan var 0,3 m2.  Provtagningen 

utfördes med en 425-D50 D-frame. Måtten är 305 x 254 mm med ett 500 μm nät. Proven bevarades 

omedelbart med 70% etanol och transporterades till Karlstad universitet.  

Proven silades i ett såll med 0,5 mm maskvidd. Taxering genomfördes, så långt det var möjligt, i 

stereolupp Leica MZ 6. För bestämningslitteratur användes “Aquatic Insects of North Europe, A 

Taxonomic Handbook” volym 1 och 2 (Nilsson, 1996; Nilsson, 1997). 

För klassificering av funktionella födosöksgrupper (FFG) användes databasen Freshwater Information 

Platform (freshwaterecology.info). Respektive ordning, med svenska arter, söktes med den ekologiska 

parametern: feeding type. Metoden bygger på ett klassificeringssystem, där 10 poäng fördelas på 10 

olika typer av FFG. De 10 kategorierna är hämtade från Moog (1995) (Tabell 1).  I resultatet anges 

artnamn och poängsättning för andel tillhörighet till respektive grupp. I de flesta fall hade studiens 

taxeringen endast skett till familj, då räknades samtliga angivna arter i familjen samman och ett 

medelvärde användes (Bilaga 1). 

Tabell 1. Tio kategorier av födosökssätt och dess förklaring. Grupperingarna är enligt Moog (1995). 

 

Tätheten av makroevertebrater, individer/m2 räknades ut för varje habitattyp samt medelvärde för dessa. 

Den totala tätheten (individer/ m2) för varje transekt (tre stycken) i vardera habitattyp användes i 

Kategori Förkortning (Engelska) Förklaring 

Sönderdelare SHR (Shredders) Äter grovdetritus. 
Samlare GAT (Gatherers and collectors) Filtrerare, suspensionsätare eller samlare. Äter 

nedbrutet, fint organiskt material.  
Skrapare/Betare (GRA) Grazers and scrapers Äter perifyton. 
Predator (PRE) Predator Karnivorer, äter byten. 
Aktiv filtrerare (AFF) Active filter feeders Suspensionsätare, föda filtreras i 

vattenkolumnen 
Passiv filtrerare (PFF) Passive filter feeders Suspensionsätare, föda filtreras i rinnande 

vatten genom nät eller specialiserade mundelar. 
Parasit (PAR) Parasites Vävnader och vätskor av levande djur. 
Genomträngare (MIN) Miners Cell och vävnadsvätskor av levande växter  

Xylofag (XYL) Xylophagous taxa Äter död ved. 
Annan (OTH) Other Annat födosökssätt som inte motsvarar något 

ovanstående. 
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analysen, som genomfördes med tvåvägs ANOVA, oberoende faktorer; år och vattendrag, beroende 

faktor; tätheten (individer/m2).  

För att undersöka eventuell förändring i antal nedgrävande djur i regleringsdammen i Nianån 

genomfördes ett parat t-test, då det är ”före och efter” inom samma vattendrag. Analysen utfördes i 

Microsoft Office 365 Excel version 1808. Som nedgrävande djur räknades individer från ordningarna 

Trichoptera, Odonata, samt släktet Ephemera. Antalet individer av nämnda ordningar/släkten 

sammanställdes för torrfåran (N2), för respektive år. Värdena LOG-transformerades och analyserades 

därefter.  

För att analysera FFG täthet räknades antal individer funna i provtagningen, multiplicerades med antal 

poäng i den viktade listan för FFG (Bilaga 1). Värdet för varje FFG delades med 10, för att få fram 

procentuell andel (Gustafsson, 2017). Värdena LOG-transformerades därefter för att få homogena 

varianser. För analys av FFG gjordes tvåvägs ANOVA, oberoende faktorer; år och vattendrag, beroende 

faktor; FFG som skulle analyseras. Varje FFG analyserades separat i vardera habitattyp i de två 

vattendragen. Vid signifikant resultat gjordes post-hoctest (T-test med Bonferroni correction).  

Alla ANOVA- analyser gjordes i IBM SPSS Statistics 25. 

Resultat 

Habitatkaraktärer 

Strömmande 

I Nianån hade habitatet ett medeldjup på 27 cm och en medelhastighet på 0,09 m3/s (totala tidperioden). 

I Gnarpsån låg medeldjupet på 19,5 cm med en medelhastighet på 0,27 m3/s. Resultatet visade en 

minskning av djupet i Nianån jämfört med Gnarpsån. (P < 0,008, Tabell 2). Vattenhastigheten var 

oförändrad inom de båda vattendragen. Endast en skillnad mellan Nianån och Gnarpsån fanns, där 

vattenhastigheten är högre i Gnarpsån i detta habitatet (F85,164. P < 0,001).   

Tabell 2. Fysiska karaktärer (Medelvärde ± Standardavvikelser; Djup och vattenhastighet) för de olika habitattyperna i Nianån och 

Gnarpsån. Medelvärden är baserade på sex mätningar i varje habitat  år 2017 och 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vattendrag 

 

 

 

       Habitat 

2017 2018 

Medeldjup ± 

STD (cm) 

 

Medelhastighet 

± STD (m3/s) 

Medeldjup ± 

STD (cm) 

 

Medelhastighet 

± STD (m3/s) 

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

Regleringsdamm 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 Strömmande 21,83 ± 5,69 0,3 ± 0,11 18,46 ± 4,83 0,24 ± 0,14 

Regleringsdamm 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 
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Gällande substratet kunde en ökning av sand och fint grus ses i Nianån (P < 0,001, Tabell 3). Även 

grövre substrat utgjorde en större andel av sammansättningen 2018. Mängden block och sten hade ökat 

mellan åren, men post-hoctestet kunde inte påvisa i vilket vattendrag detta skett (samtliga P > 0,008). 

Substratsammansättningen i habitatet skiljde sig för de båda vattendragen. Nianån hade större andel fint 

substrat, sand (F7,920. P = 0,011) medan habitatet i Gnarpsån utgjordes av större andel block (P = 0,005). 

(Tabell 3).  

Tabell 3.Medelvärde ± standardavvikelse för vardera substratklass i det strömmande habitatet. Täckningsgraden av substratklasserna  

är angivna värden 1-5, som räknas om i procent. Medelvärden är baserade på sex mätningar per år, 2017 och 2018. 

 

Regleringsdamm 

Medeldjupet i Nianån var 41,5 cm med en medelhastighet på 0,075 m3/s. I Gnarpsån var medeldjupet 31 

cm och medelhastigheten låg på 0,195 m3/s. Dock kunde ingen signifikant skillnad i varken medeldjup 

eller hastighet påvisas i något av vattendragen i detta habitat (P > 0,05). Även i detta habitat var 

vattenhastigheten högre i Gnarpsån än i Nianån (F47,700. P < 0,001, Tabell 2).  

Vattendragen uppvisar många signifikanta skillnader i substratsammansättningen. Nianåns 

regleringsdamm består i större utsträckning av block, grus och silt (block; F618,007, P < 0,001. Grus; 

F92,901 P = < 0,001. Silt; F31,234 P < 0,001). Andelen block och sand hade också ökat i habitatet i Nianån 

mellan åren (P < 0,008, Tabell 4). I Gnarpsån var däremot andelen fint grus, sand och lera större (Fint 

grus: F4,837, P = 0,040. Sand; F710,793 P < 0,01. Lera; F21,928 P < 0,001). En ökning av andelen lera i 

Gnarpsån kunde också ses mellan åren (P < 0,008). För substratet fint grus hittades också en skillnad 

inom vattendrag mellan åren, men post-hoctestet kunde dock inte påvisa vilken av vattendragen det 

gällde (samtliga P > 0,008).  

Tabell 4. Medelvärde ± standardavvikelse för vardera substratklass i regleringsdammen. Täckningsgraden av substratklasserna är angivna 

värden 1-5. Medelvärden är baserade på sex mätningar per år, 2017 och 2018. 

 

Torrfåra 

I Nianån låg medeldjupet för habitatet på 14,5 cm med medelhastighet på 0,21 m3/s. För Gnarpsån låg 

medeldjupet på 11,5 cm med en medelhastighet på 0,145 m3/s. Både djup och hastighet i detta habitat 

visade på signifikanta skillnader. En förändring i djup kunde ses, dock kunde inte analysen påvisa vilket 

Vattendrag År Lera Silt Sand Fint grus Grus Sten Block 

Gnarpsån  2017 2,2 ± 0,03 1,52 ± 0,17 1,15 ± 0,23 1,43 ± 0,33 0,17 ± 0,26 0 ± 0 0 ± 0 

Gnarpsån  2018 2,2 ± 0,05 1,43 ± 0,05 1,4 ± 0,29 0,98 ± 0,33 0,43 ± 0,36 0,25 ± 0,42 0,25 ± 0 

Nianån  2017 2,19 ± 0,06 1,3 ± 0,42 1,06 ± 0,22 0,63 ± 0,15 0,17 ± 0,26 0 ± 0 0 ± 0 

Nianån  2018 2 ± 0,15 1,74 ± 0,26 1,58 ± 0,26 1,77 ± 0,28 1,23 ± 0,48 0,69 ± 0,61 0 ± 0 

Vattendrag År Lera Silt Sand Fint grus Grus Sten Block 

Gnarpsån 2017 2,02 ± 0,27 1,77 ± 0,36 1,3 ± 0,33 0 ± 0 0 ± 0 1,95 ± 0,35 0 ± 0 

Gnarpsån 2018 0,19 ± 0,07 1,84 ± 0,15 1,28 ± 0,35 0,42 ± 0,66 0,33 ± 0,52 1,75 ± 0,35 0 ± 0 

Nianån 2017 1,91 ± 0,27 1,68 ± 0,22 0,59 ± 0,48 0,12 ± 0,29 0,2 ± 0,32 0,29 ± 0,7 0 ± 0 

Nianån 2018 2,12 ± 0,11 1,67 ± 0,21 1,69 ± 0,19 1,12 ± 0,23 0,66 ± 0,36 0 ± 0 0,14 ± 0,35 
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i vattendrag det skett (samtliga P > 0,008). Vattenhastigheten var dock oförändrad i Nianån i detta 

habitat, men en minskning av hastigheten kunde påvisas i Gnarpsån (P < 0,001, Tabell 2). 

Sammansättningen av substratet kunde visa på signifikanta skillnader i Nianån, där andelen fint grus och 

grus ökat (P < 0,001, Tabell 5).  Ingen förändring i substratsammansättningen hade skett i Gnarpsån. 

 

Tabell 5. Medelvärde ± standardavvikelse för vardera substratklass i torrfåran. Täckningsgraden av substratklasserna är angivna värden 

1-5. Medelvärden är baserade på sex mätningar per år, 2017 och 2018.  

 

Bentisk fauna 

Det totala antalet individer funna i Gnarpsån samt Nianån år 2017–2018 var 50 437 stycken. Dessa var 

fördelade på 38 olika familjer. Analys av den totala individtätheten i respektive vattendrag för enskilda 

habitattyper visade ingen signifikant skillnad mellan vattendrag, år eller i interaktion (P > 0,05). Av de 

funna 38 familjerna kunde 33 bedömas i funktionell födosöksgrupp (Bilaga 1). 

Strömmande 

Det strömmande habitatet hade högst täthet av evertebrater, i båda vattendragen år 2017. I Gnarpsån 

beräknades 18 000 individer/m2 och i Nianån låg antalet på ungefär 3600 individer/m2. I Gnarpsån 

kunde en minskning av tätheten, till cirka 4 000 individer/m2 2018, ses i habitatet, detta var dock ingen 

signifikant minskning (P > 0,05). I Nianån kunde ingen skillnad i tätheten påvisas i detta habitat (Figur 

2). 

 

I Gnarpsån 2017 var de vanligaste FFG skrapare (50%) och samlare (30%) (Tabell 6). 2018 var skrapare 

fortfarande dominanta, men näst störst andel (23%) utgjordes då av passiva filtrerare.  

Vattendrag År Lera Silt Sand Fint grus Grus Sten Block 

Gnarpsån 2017 0 ± 0 0,12 ± 0,29 0,14 ± 0,35 1,67 ± 0,19 2,11 ± 0,12 0 ± 0 1,2 ± 0,27 

Gnarpsån 2018 0 ± 0 0 ± 0 0,2 ± 0,5 0,86 ± 0,68 2,16 ± 0,07 0,89 ± 0,64 0,19 ± 0,46 

Nianån 2017 1,38 ± 0,33 1,7 ± 0,41 0,71 ± 0,36 0,37 ± 0,7 0 ± 0 1,68 ± 0,94 0 ± 0 

Nianån 2018 2,09 ± 0,08 1,58 ± 0,23 1,61 ± 0,26 1,27 ± 0,14 1,13 ± 0,25 1,87 ± 0,27 0,2 ± 0,32 
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Figur 2. Medeltätheten av individer/m2 i Nianån respektive Gnarpsån  för åren 2017–2018 i de tre olika habitattyperna. Medelvärdena är 

räknade på tre mätningar i respektive habitat/vattendrag vardera år. Felstaplar anger Standard Error. Observera skillnaden på Y-axeln. 
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I Nianån, 2017 dominerade passiva filtrerare (40%) samt samlare (28%). En förändring, dock inte 

signifikant, kunde ses till 2018 då skrapare dominerade (38%) och samlare fortfarande utgjorde en stor 

andel (32%). Analyser för FFG täthet visade ingen signifikant skillnad (samtliga P > 0,05).   

Tabell 6. Medelvärde för antal individer/m2 ± SD för de olika FFG i det strömmande habitatet, i Gnarpsån och Nianån, år 2017–2018. 

Medelvärden är beräknade på tre mätningar per år och habitat. 

Vattendrag År Aktiva filtrerare Passiva filtrerare Predatorer Skrapare/Betare Samlare Sönderdelare 

Gnarpsån 2017 481 ± 510 148 ± 148 267 ± 313 3163 ± 3793 1786 ± 1895 71 ± 109 

Gnarpsån 2018 56 ± 43 299 ± 219 53 ± 36 598 ± 196 247 ± 113 6 ± 5 

Nianån 2017 59 ± 75 509 ± 667 66 ± 68 257 ± 223 364 ± 191 19 ± 19 

Nianån 2018 30 ± 19 56 ± 59 39 ± 29 190 ± 104 162 ± 90 20 ± 22 

 

Regleringsdammen 

Regleringsdammen var habitatet med lägst medeltäthet, i båda vattendragen för båda åren. Analys av 

den totala individtätheten visade ingen signifikant skillnad (samtliga P > 0,05). Analysen för eventuell 

skillnad i antal nedgrävande djur i regleringsdammen i Nianån visade en signifikant minskning av antal 

djur mellan åren (P < 0,001). 2017 hittades 96 individer/m2, då endast från ordningen Trichoptera. 

Samma ordning fanns ensam representerad 2018, men var då endast 40 individer/m2.  

Grupperna samlare och skrapare var talrikast i Gnarpsån, båda åren. I Nianån dominerade däremot 

samlare och predatorer (36%) 2017, året efter hade gruppen passiva filtrerare störst dominans (71%) 

följt av gruppen samlare (15%) (Tabell 7). Analyser för FFG täthet visade ingen signifikant skillnad (2-

vägs ANOVA; samtliga P > 0,05).   

Tabell 7. Medelvärde för antal individer/m2 ± SD för de olika FFG i regleringsdammen, i Gnarpsån och Nianån, år 2017–2018. 

Medelvärden är beräknade på tre mätningar per år och habitat. 

Vattendrag År Aktiva filtrerare Passiva filtrerare Predatorer Skrapare/Betare Samlare Sönderdelare 

Gnarpsån 2017 40 ± 42 2 ± 2 30 ± 26 130 ± 127 122 ± 118 7 ± 3 

Gnarpsån 2018 31 ± 24 1 ± 2 24 ± 13 103 ± 88 79 ± 46 9 ± 13 

Nianån 2017 8 ± 5 1 ± 2 71 ± 34 19 ± 10 83 ± 38 3 ± 3 

Nianån 2018 8 ± 8 262 ± 446 11 ± 16 27 ± 35 56 ± 49 4 ± 8 

 

Torrfåra 

Torrfåran hade högst täthet av individer, i båda vattendagen 2018. I Gnarpsån ökade medeltätheten till 

omkring 14 000 individer/m2  2018, detta var dock ingen signifikant ökning (P > 0,05). Analyser för 

FFG täthet visade en signifikant skillnad för sönderdelare (SHR) i torrfåran (F7,27. P = 0,027). Dessvärre 

kunde inte post-hoctestet påvisa i vilket vattendrag skillnaden fanns, därför heller inte om antalet 

minskat eller ökat (samtliga P > 0,008). Samtliga födosöksgrupper analyserades i vardera habitat, i varje 

vattendrag, för varje år. Inga ytterligare signifikanta skillnader hittades (P > 0,05).  

 I Gnarpsån dominerar gruppen samlare under båda åren (Tabell 8). År 2017 är den näst vanligaste 

gruppen predatorer (25%) medan passiva filtrerare (27%) är den näst vanligaste 2018. I Nianån är 
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skrapare dominanta båda åren, 2017 är passiva filtrerare också dominerande (37%) men 2018 är det 

istället gruppen samlare (34%). 

Tabell 8. Medelvärde för antal individer/m2 ± SD för de olika FFG i  torrfåran, i Gnarpsån och Nianån, år 2017–2018. Medelvärden är 

beräknade på tre mätningar per år och habitat 

 

 

Diskussion 

Sammanfattningsvis kan inte förväntade effekter förknippade med dammutrivning påvisas i denna 

studie. Mätningarna för djup och vattenhastighet i Nianån och Gnarpsån visade på få signifikanta 

skillnader. Endast ett habitat (strömmande) i Nianån hade förändrats i djup och inget habitat i Nianån 

visade en förändring i vattenhastighet. Trots det kan det generellt sägas att substratsammansättningen har 

förändrats i Nianån, mellan åren. En ökning av fint substrat kunde ses i samtliga habitat (grus, fint grus, 

sand). Detta stödjer delvis teorin, då sediment med fina partiklar transporteras nedströms fortare 

(Carlson et al., 2017).  Teorin angående en minskning av nedgrävande djur kunde bekräftas. Detta 

oberoende av utebliven fysisk förändring av regleringsdammen till ett strömmande habitat. Ingen 

signifikant skillnad i tätheten av den bentiska faunan kunde påvisas, inte heller någon signifikant 

skillnad i FFG sammansättning.   

Hypotesen kring en förändring gällande vattenhastighet och djup i regleringsdammen i Nianån kunde 

inte bekräftas i denna studie. Många faktorer påverkar vattendjup och hastighet, exempelvis temperatur 

och nederbörd. Sommaren 2018 var rekordvarm och torr, under en sådan period blir avrinningen låg och 

sjöar och vattendrag fylls inte på utan vattenståndet sjunker (SMHI, 2018). Resultatet visade dock ingen 

minskning av hastighet och djup i samtliga habitat i vattendragen, endast det strömmande habitatet i 

Nianån blev grundare till 2018 samt att vattenhastigheten hade minskat i torrfåran i Gnarpsån. Ingen 

minskning av silt och sand kunde bekräftas i regleringsdammen i Nianån, istället hade fint substrat ökat i 

samtliga habitat. Andelen sand och fint grus hade ökat i det strömmande habitatet och torrfåran. Detta 

överensstämmer till viss del med hypotesen, då habitatet för torrfåran låg nedströms regleringsdammen, 

varifrån sanden och det fina gruset kan ha kommit. Sedimentet som lagrats i reservoaren spolas 

nedströms när dammen tas bort, och är det som oftast har störst påverkan efter en utrivning (Carlson et 

al., 2017). Dock sågs ingen minskning av dessa substrat i regleringsdammen, istället hade sand ökat 

även där. Enligt Rumschlag och Peck (2007) är responsen av en dammutrivning väldigt lokalspecifik. 

Skillnader i hydrologi och geologi spelar stor roll, till och med inom samma vattendrag (Gilette, Daniel 

& Redd, 2016). Då inga signifikanta resultat för ändrad vattenhastighet kunde påvisas kan det förklara 

Vattendrag År Aktiva filtrerare Passiva filtrerare Predatorer Skrapare/Betare Samlare Sönderdelare 

Gnarpsån 2017 33 ± 29 33 ± 49 114 ± 55 112 ± 91 133 ± 113 31 ± 8 

Gnarpsån 2018 547 ± 867 1332 ± 1563 234 ± 346 1117 ± 1763 1573 ± 2468 12 ± 18 

Nianån 2017 6 ± 2 180 ± 157 98 ± 55 124 ± 90 86 ± 58 2 ± 2 

Nianån 2018 71 ± 64 148 ± 207 18 ± 16 162 ± 135 223 ± 175 17 ± 12 
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den begränsade sedimenttransporten. Fler komponenter än endast vattenflöde påverkar också 

sedimentsammansättningen, som exempelvis markanvändning i avrinningsområdet. Andra faktorer som 

bidrar till effektiviteten av sedimenttransport är gradienten för strömmen och vattendragets meandrings-

grad (Carlson et al., 2017). Dessa faktorer är inte inräknade i denna studie. Ytterligare en viktig faktor 

enligt Carlson et al. (2017) är tiden. Beroende på systemets storlek så behöver olika lång tid förlöpa för 

att omfattningen och responsen ska kunna ses. Enligt Renöfält et al. (2012) förväntas förändringen i 

sedimentstrukturen ske inom fem år, efter att dammen tagits bort. Det kan därmed betyda att mer tid 

behöver gå innan förväntade resultat kan ses.  

Hypotesen gällande en minskning i tätheten av individer i torrfåran i Nianån, kunde inte bekräftas. En 

negativ effekt på bottenfaunasamhället kan ofta ses efter en dammutrivning, detta till stor del på grund 

av mängden sediment som spolas nedströms (Gregory et al., 2002). Den negativa effekten är ofta 

tillfällig och beroende på systemets storlek och karaktären på avrinningsområdet så återgår det till 

ursprungsstadiet olika fort (Carlson et al., 2017). Denna negativa effekt på tätheten kunde inte ses, men 

då finns inte heller effekten av sedimenttransport påvisad i Nianån. Det är därför svårt att avgöra om den 

uteblivna effekten beror på att systemet redan återhämtat sig, eller om den inte uppkommit på grund av 

att en fysisk förändring inte ägt rum. I Gnarpsån kunde däremot förändring i tätheten ses, dock ej 

signifikant, i två av habitaten (torrfåran och strömmande). Detta indikerar att andra faktorer på större 

skala också påverkar. Tätheten och sammansättningen av faunan påverkas av alltifrån vattenkvalitet, 

diffusa skillnader i näringstillförsel ända upp till meta-populationsdynamik. En lokal påverkan, som 

borttagning av kraftverk, är inte det enda som avgör sammansättningen i bottenfaunan (Winking, 

Lorenz, Sures & Hering, 2014). Förhållanden på en mindre lokal i bottensubstratet är påverkade av 

processer på en högre nivå i vattendragssystemet (Malmqvist, 2002). 

Hypotesen angående en minskning av nedgrävande djur (Odonata, Trichoptera och Ephemera) i 

regleringsdammen i Nianån kunde bekräftas. Habitatets fysiska karaktärer hade dock inte förändrats till 

ett strömmande habitat, som hypotesen förutspår. Detta kan alltså inte förklara att andelen nedgrävande 

djur minskat, utan någon annan förklaring bör ligga till grund för denna förändring. Som nämnt ovan 

finns många faktorer som påverkar sammansättningen av bentisk fauna. Ytterligare studier och analyser 

behövs för att därmed kunna dra några slutsatser kring förändringen.   

Analys gällande en ökad täthet av FFG skrapare och filtrerare i torrfåran i Nianån visade ingen 

signifikant skillnad. Ingen skillnad i vattenhastighet kunde påvisas i Nianån, även andelen sand och fint 

grus hade ökat i habitatet. Detta är fint substrat som inte kännetecknar ett strömmande habitat och 

därmed inte heller gynnar skrapare eller filtrerare. Det är därför samma scenario som ovan, de fysiska 

förutsättningarna har inte förändrats. Här ser vi dock ingen förändring av sammansättningen för FFG 

heller. Arter uppvisar plasticitet när det kommer till födoprefenser, få arter har endast ett födosökssätt 
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utan inom en art och under en livscykel kan denna egenskap variera (Merritt & Cummins, 2017). Att 

bedöma familjer eller grupper enligt FFG har därför vissa brister. Dock har resultatet bedömts enligt en 

viktad lista, räknats ut procentuellt för att så mycket som möjligt efterlikna denna möjliga plasticitet. 

Detta borde minska eventuell felbedömning så långt det är möjligt med data av denna kvalitet. Denna 

plasticitet kan också vara en förklaring till att ingen skillnad kunde ses. Arter kan förändra sitt 

födosökssätt beroende av konkurrens eller miljön och därmed anpassa sig till eventuella förändringar 

(Petrin et al., 2013). Brist på data kan också orsaka att resultat inte kan bekräftas, eftersom datat innehöll 

stora varianser indikerar det att fler provtagningar är nödvändiga, samt under längre period för att kunna 

dra säkrare slutsatser.  

Dammutrivning är en restaureringsåtgärd som ökar på en global skala (Carlson et al., 2017). Borttagning 

av kraftverk antas bidra till karaktärer för ett mer naturligt vattendrag. Både forskare och förvaltare är 

positiva till borttagning av dammar som förlorat sin funktion och därmed endast har en negativ inverkan 

på miljön (Gregory et al., 2002). Studien i Nianån och Gnarpsån kommer att fortsätta, där även 

kraftverken i Gnarpsån planeras att tas bort. Ytterligare provtagning och uppföljning kommer därför 

kunna belysa bättre vilka teorier som kan antas gällande dessa system. Responsen hos makroevertebrater 

behöver vidare undersökningar för att kunna förstås bättre, då rinnande vatten är föränderliga system 

både i tid och rum där många faktorer samverkar (Thomson et al., 2005; Malmqvist, 2002; Winking et 

al., 2014). För att kunna ge bättre generella förutsägningar om effekter av dammutrivning behövs vidare 

studier, både på organismnivå och med ett storskaligt synsätt (Malmqvist, 2002). Detta är nödvändigt för 

att bättre förstå effekterna av denna restaureringsåtgärd.   
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Bilagor 

 

Order Family Subfamily/Genus species GRA XYL SHR GAT AFF PFF PRE OTH 

Coleoptera Dytiscidae                 9 1 
 Elmidae Elmis aenea 9     1         
 Elmidae Limnius   10               
 Elmidae Oulimnius   7     3         
 Elmidae     9     1         
 Haliplidae Brychius   6     2     2   
 Hydraenidae Hydraena   9   1           
 Hydraenidae Limnebius    9   1           
 Hydraenidae     4           6   

Diptera Pediciidae Dicranota               10   
 Simuliidae     1         9     
 Tipulidae         5 5         

 Chironomidae     3    5 2 

 Chironomidae Tanypodinae     1   9  

Ephemeroptera Baetidae Baetis   6     4         
 Baetidae Centroptilum   7     3         
 Baetidae Procloeon bifidum       10         
 Baetidae     6     4         
 Caenidae Caenis         10         
 Ephemerellidae Ephemerella   4   1 5         
 Ephemeridae Ephemera         2 8       
 Heptageniidae     6     4         
 Leptophlebiidae Paraleptophlebia         10         
 Leptophlebiidae           10         
 Siphlonuridae           10         

Megaloptera Sialidae Sialis               10   

Odonata Cordulegastridae Cordulegaster boltoni             10   

Plecoptera Chloroperlidae Siphonoperla   1   1 2     6   
 Leuctridae Leuctra   3   3 4         
 Nemouridae Amphinemura   5   2 3         
 Nemouridae Nemoura       7 3         
 Nemouridae Nemurella   3   2 5         
 Nemouridae     2   5 3         
 Perlodidae Diura               10   
 Perlodidae Isogenus             10     
 Perlodidae Isoperla   1   1 1     7   
 Perlodidae     2     1     7   

Trichoptera Ecnomidae Ecnomus tenellus           1 9   
 Glossosomatidae Agapetus   8     2         
 Goeridae Silo   9     1         
 Hydropsychidae Cheumatopsyche   2         5 3   
 Hydropsychidae Hydropsyche   1         6 3   
 Hydroptilidae  Hydroptila   1     4     1 4 
 Hydroptilidae  Ithytrichia    10               
 Hydroptilidae  Orthotrichia                 10 
 Hydroptilidae  Oxyethira                 10 
 Lepidostomatidae Lepidostoma   5 3 2           
 Lepidostomatidae     2 5 2       1   
 Leptoceridae Adicella   2   8           
 Leptoceridae Athripsodes       5 3     2   
 Leptoceridae Ceraclea       1 1         
 Leptoceridae Erotesis       10           
 Leptoceridae Oecetis       1       9   
 Leptoceridae     1   3 1     3 2 
 Limnephilidae Chaetopteryx   3   5 1     1   
 Limnephilidae Halesus   1   7       2   
 Limnephilidae Limnephilus   2   5       3   
 Limnephilidae Potamophylax    2   6       2   
 Limnephilidae     1   7       2   
 Philopotamidae Chimarra             10     
 Philopotamidae Wormaldia             10     
 Polycentropodidae Cyrnus             1 9   
 Polycentropodidae Neureclipsis             1 9   
 Polycentropodidae Plectrocnemia             1 9   

Bilaga 1. Taxa funna under provtagning och deras respektive funktionell födosöksgrupp. 10 poäng är fördelade på 

olika födopreferenser. Där endast Familj är angivet är bedömningen en sammanställning av flera arter inom 

familjen. Förkortningar; GRA: Grazers and scrapers – Skrapare/Betare. XYL: Xylophagous taxa - Xylofag. SHR: 

Shredders - Sönderdelare. GAT: Gatherers and collectors - Samlare. AFF: Active filter feeders – Aktiva filtrerare. 

PFF: Passive filter feeders – Passiva filtrerare. PRE: Predator - Predator. OTH: Other - Annan 
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 Polycentropodidae Polycentropus             1 9   
 Polycentropodidae               1 9   
 Psychomyiidae Psychomyia   6     2   1 1   
 Rhyacophilidae Rhyacophila               10   
 Rhyacophilidae                 10   
 Sericostomatidae Sericostoma       9       1   
 Sericostomatidae         9       1   
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