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SAMMANFATTNING
Utvärdering bygger på semikvantitativa prover av
bottenfauna tagna på hösten med M42 från fyra
typer av vattendrag; sura och neutrala referenser,
kalkade objekt samt kalkslutsobjekt. Tidsperiodernas längd varierar för de olika typerna som längst
£ÊFÀÊ£nqÓääÇ®ÊV ÊÃÊÀÌ>ÃÌÊ£ÊFÀÊÓääÇ°ÊÀÊ
de bentiska kiselalgerna finns kvalitativa prover från
Óää{qÓääÇ°
Analysen studerar om de kalkade objektens
egenskaper motsvarar de i neutrala referenser plus
är en förbättring jämfört med sura referenser samt
vart kalkavslutsobjekten verkar ta vägen. Mellanårsvariationen i kemins och biologins svar på kalkning
kommer att utvärderas genom relationen mellan de
biologiska variablerna och själva vattenkvaliteten.
iiÀiÌÊÃiÀÊLÌÌiv>Õ>ÊÛBÊ«FÊ`iÊvÞÀ>Ê
typerna med avseende på dominerande ordningar,
födosöksgrupper och mätetal och index. Sura referenser och kalkade objekt är alltid väl skilda åt medan
de neutrala referenserna oftast stämmer väl överens
med både kalkade och kalkavslutsobjekten. Kalkavslutsobjekten hamnar ofta mellan neutrala och sura
referenser, men tendensen är att de alltmer liknar de
sura referenserna.
När det gäller bentiska kiselalger så skiljer sig de
sura vattendragen från de tre andra typerna, men
ingen skillnad i fördelningen av surhetspreferenser
eller mätetal och index sinsemellan för neutrala referenser, kalkade eller kalkavslutsobjekt.
De trender som utvärderats för enskilda vatten`À>}Ê«i>ÀÊ«FÊiÊFÌiÀ BÌ}ÊqÊÌÀi`iÀ>ÊBÀÊ>`iÊ
för de flesta vattendrag och variabler även om endast
en femtedel är signifikanta. Flest signifikanta trender
för ett enskilt vattendrag uppvisar den sura referensen
Lillån-Bosgårdsån (åtta av tio bottenfaunavariabler).
I den kemiska utvärderingen fann man här signifikanta minskande sulfatvärden och ökande pH.
En viss reservation för hur resultaten kan tolkas
uppstår dock när man studerar tidserierna per vattendragstyp. Första intrycket är att kalkade objekt
och neutrala referenser följs väl åt och att troligen
klimatet har en viss påverkan då alla kurvor dippar
blötåret 2000. Men detta kan likaväl vara en artefakt
ÃÊÀÃ>>ÌÃÊ>ÛÊ>ÊÕÌvÀ>ÀiÊFÀÊÓäääqÓääÓÊÀiÃ«itive före och efter dessa år. Tidigare har det konstaterats att mycket färre individer insamlats under dessa
tre år, vilket ger färre arter och lägre diversitet (berör
åtta av tio variabler).
Påverkan av minskat antal artbestämda individer
bör ha mindre inverkan på surhetsindexen så deras
trender bör ge bättre svar på vad som sker i vattendragen. Både Medins index och MISA uppvisar starkt
signifikanta ökande trender i den kalkade vatten-

dragsgruppen (p<0.01). Ordningarna Ephemeroptera,
Plecoptera, Trichoptera har starkt signifikant ökande
trender i den neutrala vattendragstypen (p<0.01),
medan endast Plecoptera ökar i den sura vattengruppen (p<0.01) och både Plecoptera, Trichoptera ökar i
de kalkade vattnen (p<0.01).
De abiotiska variabler i de kalkade vattnen som
samvarierar med Medins index är minimum pH samt
även sulfat, kalcium, konduktivitet och kvävevariabler (positivt, p<0.01). Liknande positiva samband
men svagare signifikans (p<0.05) ger sambanden för
samma variabler med MISA. I de kalkade vattnen
har pH även starka positiva samband med antalet
dagsländearter (p<0.01).
I de sura vattnen har MISA ett starkt positivt samband med minimumpH (p<0.01). Så även i de neutrala vattnen där även finns starka positiva samband
för MISA (p<0.01) med flera joner (sulfat, kalcium,
magnesium) och konduktivitet samt närsalter (både
kväve och fosfor).

MATERIAL OCH METODER
Data
I utvärderingen av bottenfauna ingår semikvantitativa prover tagna på hösten med M42 från fyra typer
(grupper) av vattendrag (figur 1). Tidsseriernas längd
varierar mellan 1 till 19 år. Uppdelningen av vattendragen i olika typer framgår av tabell 1.
Det har gjorts annorlunda tidsurval för de olika
analyserna. Detta för att ge ett så enhetligt dataset
som möjligt och därmed en bättre representativitet
och jämförbara signifikansnivåer. Följande tidsperioder gäller för respektive analys;
UÊ

iÃÀ«ÌÛ>ÊÃ>ÌÊBvÀ>`iÊÌÞ«ÛÃÊ>>ÞÃiÀÊ
}ivÀ`iÃÊ«FÊFÀiÊÓääxqÓääÇÊÛiÌÊ}iÀÊÌÀiÊFÀÊ
för så gott som alla 41 lokaler).

UÊ /Ài`iÀÊ>>ÞÃiÀ>`iÃÊ«FÊ>`iÊÃBÌÌÊÃÊÊÛ>Ìtendragsrapporterna för kemi- och metaller för de
ÓÎÊÛ>ÌÌi`À>}ÊÃÊ >ÀÊ`>Ì>ÊvÀÊFÀiÊ£nqÓääÈ°Ê
UÊ ÀÀi>ÌiÀÊÀÃÊi`Ê>>ÊÌ}B}}>Ê`>Ì>ÊqÊÊ
«ÀV«Ê£nqÓääÇ°Ê6>ÌÌiÛ>ÌiÌiÊÀi«ÀiÃiÌiras av medianvärden för månadsvis kemivariabler
(november föregående år till oktober innevarande
år). Dock användes för pH även minimumvärden
och för ALI (oorganiskt monomert aluminium)
även maximumvärden. Tyvärr fanns inte kemivärden för 2007 tillgängliga när arbetet på börjades i
våras.
För de bentiska kiselalgerna är proven kvalitativa
(minst 400 skal per prov räknade och artbestämdes).
Data finns för 24 lokaler 2004, 37 st 2005 och 41 st
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FIGUR 1. Provtagningstillfällen och antal vattendrag av de fyra typerna, sur referens, neutral referens,

kalkad respektive kalkavslut.

TABELL 1. Ingående vattendrag fördelat på de fyra

vattendragstyperna.
Typ

Vattendrag

Typ

Vattendrag

sur
referens

LillånE4(AC)

kalkad

Storseleån

neutral
referens

Havssvalgsbäcken4070

Stridsbäcken

Vingån

Arån

,AXBÉCKEN

Djursvasslan

Musån

Ådalsån

LillånBosgård

Källsjöån

Trollbäcken

Enångersån

Bastuån

Enån

Hornsjöbäcken

Haraldsjöån

Övre Häggingån

Skuggälven

Tangån

Svanån

Stråfulan

Hästgångsån

Härån

Ljungaån

Sörjabäcken

Sällevadsån

Ejgstån

Hovgårdsån

Gnyltån

Lillån(N)

LillånGnyltån

Blankan

Morån

Strönhultsån

Hörlingeån

Rökeån
kalkslut

Hammarbäcken
Örvallsbäcken4242
Örvallsbäcken4250

2006 och 2007. Analyser enligt ovan med undantag
för trendanalyser.
Vattendragprogrammet har reviderats flera gånger
sedan det startades 1989. I figur 1 visas de prover
ÃÊ}FÀÊÊÕÌÛBÀ`iÀ}iÊqÊviÀÊ >ÀÊÌ>}ÌÃÊÕ`iÀÊ
åren men ingår ej då de av olika orsaker bedömts
som olämpliga och utgått ur projektet. Ett fåtal (4)
kalkade vatten har hängt med sedan 1989, likaså ett
surt referensvatten. Från och med revideringen som
skedde efter 1994 ingår 12 kalkade vatten och 1998
tillkom 9 neutrala referenser och efter tillskottet
Lillån-Bosgårdsån ingick två sura referenser.
Programmet utökades med 14 vattendrag år 2005
(provtagning av fisk, bottenfauna och kiselalger men
tyvärr endast vattenprover från sommaren och ej
våren). Nuvarande programmet omfattar 7 sura referenser, 12 neutrala referenser, 19 kalkade vatten samt
3 lokaler där kalkning avslutats. Som sur referens
avses här vattendrag med minimum pH<5.0 samt
median pH <6.0 vilket innebär att gruppen neutrala
referenser omfattar både svagt sura vatten som Sörjabäcken och Tangån och nära alkaliska vatten såsom
ÞÌFÊV Ê-ÌÀFvÕ>°Ê
Kalkningen avslutades i Hammarbäcken (Jämtland) 1997 och i Djursvasslan 2005, vattenprover
finns från 80-talet från ITM-projekt och spridda elfisken samt bottenfaunaprovtagningar har genomförts
i länsstyrelsens regi. I Örvallsbäcken (2 lokaler) avslutades kalkningen 2000, där finns vattenprover sedan
80-talet samt bottenfauna, kiselalger och elfisken från
/\ÃÊ>ÕÕ«ÀiÌÊÓäääqÓääÎÊV ÊivÌiÀÊF}À>Ê
års uppehåll inom IKEU-projektet from 2006.
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Statistiska metoder
Många olika mätetal och index används för analysen
av bottenfaunasamhället (tabell 2) och det bentiska
kiselalgssamhället (tabell 3). Där ingår vanliga mått
såsom abundans och artantal, diversitet (Simpson
V Ê- >7iiÀ®ÊV ÊÃÕÀ iÌÃ`iÝiÊi`ÃÊ
och MISA. Dessutom analyserades olika födosöksgruppers fördelning (%) och art- och individsammansättningens fördelning mellan olika ordningar (%).
De olika uttrycken användes sedan för olika analyser
av trender och skillnader mellan de fyra olika vattendragstyperna. Endast delar av resultaten presenteras
här beroende på tids- och utrymmesskäl.
utvärderades
i`ÊÛ>À>Ã>>ÞÃÊ "6®Êi`Ê/ÕiÞqÀ>iÀÊ
Honestly Significant Difference (Tukey HSD) test.
För valda biologiska mätetal och index (bf=10, ba=6)
analyserades skillnader mellan sura, neutrala, kalkade
V Ê>>ÛÃÕÌÃÊÛ>ÌÌi`À>}ÊvÀÊ«iÀ`iÊÓääxqÓääÇ°Ê
Resultaten redovisas i boxplottar där olika bokstäver ovan boxarna indikerar signifikanta skillnader
(p<0.001) mellan mätetalen för de olika vattendragstyperna.

SKILLNADER MELLAN VATTENDRAGSTYPER

utvärderades med icke-parametriska
metoder. Lutningen beräknades som Theil’s lutning
(Helsel och Hirsch, 1992) och statistisk signifiTIDSTRENDER

kans beräknades med Seasonal-Kendall (Loftis,
1991). För att resultaten mellan de olika vattendragsgrupperna skall vara jämförbara gjordes dessa analyÃiÀÊvÀÊFÀiÊ£nqÓääÈÊi`Ê`>Ì>ÊvÀÊÓÎÊÛ>ÌÌi`À>}°Ê
För få en generell bild av utvecklingen plottades variablerna som medianvärden för varje vattendragstyp
och signifikansen i eventuella trender utvärderades
med Kendalls tau-b (se nedan).
(vilka indikerar påverkan på biota av
abiotiska faktorer) analyserades med en icke-parameÌÀÃÊiÌ`ÊÃÊÀi>ÌiÀ>ÀÊÛBÀ`i>ÃÊÀ>ÊqÊi`>½ÃÊ
tau-b. Förhållandet mellan årliga kemivärden (medi>ÛBÀ`iÊÛqÌ®ÊV ÊFÀÃÛÃÊL}Ã>ÊÛ>À>LiÀÊ
analyserades för hela det 19-åriga datasetet uppdelat i
de fyra vattendragstyperna. Denna icke-parametriska
rankkorrelation valdes då data ej förutsätts vara vare
sig normalfördelade eller linjära och inga transformationer har gjorts.
KORRELATIONER

De statistiska analyserna genomfördes med programmet SPSS (version 14.0). Bottenfaunans mätetal
och Medins index beräknades med programmet
-/ , -Ê,6Ê-vÌÜ>ÀiÊÓään®ÊV Ê-Ê`iÝÊ
LiÀB>`iÃÊi}ÌÊ ÃÊEÊi`«ÊÓääÈ®°Ê
Kiselalgernas mätetal och index beräknades med Om`>{ÊiVÌiÊiÌÊ>°Ê£Î®ÊV Ê`iÝiÌÊ  Êi}ÌÊ
Andrén & Jarlman (2008).

FIGUR 2. Samband mellan abundans och antal arter i vattendragen. Signifikanta

linjära regressioner (linjär regression, p<0,001) är utritade för samtliga vattendrag
(svart prickad) respektive för kalkade vattendrag (heldragen blå).
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TABELL 2. -ÉTETALçOCHçINDEXçANVÉNDAçFÙRçANALYSENçAVçBOTTENFAUNAçFRAMTAGNAçMEDç!34%2)#3

Bottenfauna variabler
Mätetal och index
Abundans

# individer

Artantal

çTAXA

Shannon

diversitet

Simpson

diversitet

-EDINSçINDEX

surhet

MISA

surhet
-ULTIMETRICç)NDEXç3TREAMç!CIDITYç*OHNSONçç'OEDKOOPç

Variabler för ordningarna

Ephemeroptera - Plecoptera - Trichoptera (EPT)

Ephemeroptera NoT

çTAXA

Plecoptera (n)

# individer

Trichoptera NoT

çTAXA

EPT NoT

çTAXA

Dominerande ordningar
(relativ abundans % taxonomisk grupp, Tg)

Födointagsgrupper
(relativ abundans % feeding type Ft)
Gatherers/Collectors

[%Ft]

Grazers and scrapers

[%Ft]

Ephemeroptera (dagsländelarver)

[%Tg]

Shredders

[%Ft]

Plecoptera (bäcksländelarver)

[%Tg]

Predators

[%Ft]

Trichoptera (nattsländelarver)

[%Tg]

Active filter feeders

[%Ft]

Coleoptera (skalbaggar)

[%Tg]

Passive filter feeders

[%Ft]

Diptera (tvåvingar –flugor,myggor)

[%Tg]

Miners

[%Ft]

Crustacea (kräftdjur)

[%Tg]

ç8YLOPHAGOUSç4AXA

[%Ft]

Bivalvia (musslor)

[%Tg]

Parasites

[%Ft]

Oligochaeta (fåborstmaskar)

[%Tg]

Other Feeding types

[%Ft]

Other (övriga)

[%Tg]

No data available

[%Ft]

TABELL 3. -ÉTETALçOCHçINDEXçANVÉNDAçFÙRçANALYSENçAVçBENTISKAçKISELALGERçFRAMTAGNAçMEDç/-.)$)!

Bentiska kiselalger variabler
Mätetal och index
Artantal

# räknade arter

Simpson

diversitet

EUNO

Eunotia arter, relativ abundans %

ADMI

ARTKOMPLEXETç!CHNANTHIDIUMçMINUTISSIMUM çRELATIVçABUNDANSç

IPS

näringspåverkan, organisk lättnedbrytbar förorening
Indice de Polluosensibilité Spécifique

ACID

surhet
!#IDITYç)NDEXçOFç$IATOMSç!NDRÎNçç*ARLMAN ç

Surhetsklassificering (Van Dam, Mertens & Sinkeldam 1994)
Acidobiont

huvudsakligen förekommande vid pH < 5,5

Acidofil

huvudsakligen förekommande vid pH < 7

Circumneutral

huvudsakligen förekommande vid pH-värden omkring 7

Alkalifil

huvudsakligen förekommande vid pH > 7

Alkalibiont

endast förekommande vid pH > 7

Odefinierad

ej klassad
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FIGUR 3. 3AMHÉLLSPYRAMIDERçMEDçTOTALTçANTALçINDIVIDERçPËçX AXELNçOCHçARTANTALçPËçY AXELNçFÙRçDEçFYRAçOLIKAçTYPERNAçAVç

vattendrag åren 2005-07.

RESULTAT
Status
Bottenfauna
Sambandet mellan abundansen och artantalet är positivt
och statistiskt signifikant för de kalkade vattendragen
enskilt och för alla vattendragen tillsammans (figur 2).
I de sura vattnen finns både färre arter och individer
jämfört med övriga vattendrag. Individ- och artantal
ökar i de neutrala referenserna för att vara högst i de
kalkade vattendragen. Kalkavslutsvattendragen liknar
mest de sura vattnen med lägre individ- och artantal
(figur 2 och 3).
Bottenfaunasamhällets sammansättning skiljer sig
åt mellan de fyra olika vattendragstyperna (figur 4). I
sura vatten dominerar larver av bäcksländor (Plecoptera) och tvåvingar (Diptera). I de neutrala vattnen
finns mest larver av nattsländor (Trichoptera) följt av
tvåvingar, bäcksländor och dagsländor (Ephemeroptera). Men det finns även en del skalbaggar (Coleoptera) och kräftdjur (Crustacea) i de neutrala vattnen.
I de kalkade vattnen återfinns den största andelen
musslor (Bivalvia) jämfört med de övriga vattendragstyperna. En markant skillnad mot andra typer

är den relativt stora andelen dagsländelarver och
skalbaggar samt den lilla andelen av tvåvinge-larver i
de kalkade vattnen.
Kalkavslutsvattendragen domineras av tvåvingar
(likt de sura referenserna), nattsländelarver (likt de
neutrala referenserna) och bäcksländelarver (återigen
likt de sura referenserna). Dagsländelarvernas andel
av populationen är lägre än i grupperna kalkade och
neutrala vattendrag och liknar istället proportionen i
de sura referenserna.
Fördelning av födosökstyperna är tämligen likartade i kalkade och neutrala referensvatten (figur 5). I de
dessa vattendrag sker mer än hälften av insamlandet
>ÛÊv`>Ê}iÊÃÀ>«>ÀiÊÀ>âiÀÃÚ-VÀ>«iÀÃ®ÊÌÃ>>ÃÊi`Ê`iÌÀÌÕÃBÌ>ÀiÊ>Ì iÀiÀÚ iVÌÀ®]ÊÛ>Ê
återfinns bland dag- och nattsländelarver, tvåvingar
och snäckor.
Kalkavslutsvattendragen liknar de sura vattnen
med minskande andel av skrapare och sönderdelare
och har likt de sura vattnen en stor andel bottenlevande insekter av odefinierad födosökstyp. Andelen sönderdelare (Shredders, vilka återfinns bland
natt- och bäcksländelarver samt kräftdjur) är störst i
kalkavslutsvattendragen medan andelen predatorer är
jämn i de fyra vattendragstyperna.
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FIGUR 4. ç&ÙRDELNINGENçAVçDEçËTTAçDOMINERANDEçTAXONOMISKAçGRUPPERçSOMçGEMENSAMTçSTËRç

FÙRçççAVçPOPULATIONERNAçRELATIVçABUNDANS ç çSAMTçÙVRIGAçTAXONOMISKAçGRUPPERçSAMmanslagna, uppdelat i de fyra olika typerna av vattendrag åren 2005-07.

FIGUR 5. Fördelningen av olika födosöksgrupper (relativ abundans, %) uppdelat i de fyra

olika typerna av vattendrag åren 2005-07.
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FIGUR 6. Cirkeldiagram som visar fördelningen mellan kiselalgernas olika surhetspreferenser uppdelat i de fyra olika

typerna av vattendrag åren 2005-07.

Kiselalger
I de sura vattnen dominerar acidofila alger men där
finns även en del circumneutrala och acidobionta
alger (figur 6). I de neutrala och kalkade vattnen
dominerar de circumneutrala algerna och andelen
acidobionta och acidofila alger är liten. I de neutrala
vattnen återfinner vi den största andelen alkalifila
alger men även en större andel acidofila alger än i
de kalkade vattnen. Kalkavslutsvattnen placerar sig
med kiselalgernas surhetspreferenser mittemellan de
kalkade och de neutrala vattnen med avseende på de
acidofila algerna samt de circumneutrala algerna.
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FIGUR 7 A–F. "OXPLOTTARçMEDçJÉMFÙRELSERçAVçMÉTETALçOCHçINDEXçFÙRçDEçFYRAçVATTENDRAGSTYPERNAçËRENç ç

,INJERNAçIçBOXARNAçÉRçMEDIANER çÉNDARNAçKVARTILER çRINGARNAçÉRçENSTAKAçOUTLIERSçOCHçDEçLODRÉTAçHAKLINJERNAçVISARçSPRIDNINGENçMELLANçLÉGSTAçOCHçHÙGSTAçVÉRDEç/LIKAçBOKSTÉVERçOVANçBOXARNAçINDIKERARçSIGNIFIKANTAçSKILLNADERç!./6! ç4UKEYç
HSD p<0.001) mellan vattendragstyperna (dock ingen signifikant skillnad för abundansen).

Skillnader vattendragstyper
Bottenfauna
Abundansen stämmer väl överens mellan de fyra vattendragstyperna (figur 7a). De sura vattnen har för
övriga fem variabler signifikant lägre värden jämvÀÌÊi`Ê`iÊÛÀ}>ÊÛ>ÌÌi`À>}ÃÌÞ«iÀ>Êv}ÕÀÊÇLqv®°Ê
De kalkade vattnen uppvisar för samma variabler
signifikant högre värden. De neutrala samt kalkavslutsvattnen placerar sig i varierande mellanlägen (se
LÃÌBÛiÀ>Ê É É ÊÊv}ÕÀiÊÛ>®°
Surhetsindexet MISA (figur 7f) klassificerar de
sura vattendragen som mycket sura till neutrala, de

neutrala vattnen klassas som nära neutrala liksom de
kalkade vattnen. Kalkavslutsvattnen klassas av MISA
som måttligt sura. Shannon diversitetsindex (figur
7d) är lågt till måttligt högt i de sura och i kalkavslutsvattnen. I de neutrala samt kalkade vattnen är
diversiteten istället hög.
Det finns flest arter av dag- och nattsländor i de
kalkade vattendragen och minst i de sura vattnen.
De neutrala vattnen har signifikant fler arter av dessa
ordningar än de sura vattnen men skiljer sig inte signifikant åt mot vare sig kalkade eller kalkslutsvattnen
(figur 8a, c).
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FIGUR 8 A–D. ç"OXPLOTTARçMEDçJÉMFÙRELSERçAVçFÙREKOMSTçAVç%PHEMEROPTERAçTAXA ç0LECOPTERAçIND çOCHç4RICHOPTERAç

TAXA çSAMTçTOTALTçANTALçTAXAçFÙRçDEçTREçORDNINGARNAçFÙRçDEçFYRAçVATTENDRAGSTYPERNAçËRENç ç,INJERNAçIçBOXARNAçÉRç
medianer, ändarna kvartiler, ringarna är enstaka outliers och de lodräta haklinjerna visar spridningen mellan lägsta och
HÙGSTAçVÉRDEç/LIKAçBOKSTÉVERçOVANçBOXARNAçINDIKERARçSIGNIFIKANTAçSKILLNADERç!./6! ç4UKEYç(3$çP çMELLANçVATtendragstyperna.

Bäcksländelarverna har signifikant fler individer
i de sura vattnen jämfört med övriga (figur 8b), det
finns inga signifikanta skillnader för antalet arter
bäcksländor (visas ej).
För summavariabeln EPT_NoT (sammanlagt antal
arter i dessa tre ordningar) finns det lägsta artantalet
i de sura vattnen, följt av kalkavslutsvattnen, neutrala
vatten och högsta antal i de kalkade vattnen.
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FIGUR 9 A–F. ç"OXPLOTTARçMEDçJÉMFÙRELSERçAVçMÉTETALçOCHçINDEXçFÙRçDEçFYRAçVATTENDRAGSTYPERNAçËRENç

ç,INJERNAçIçBOXARNAçÉRçMEDIANER çÉNDARNAçKVARTILER çRINGARNAçÉRçENSTAKAçOUTLIERSçOCHçDEçLODRÉTAçHAKLINJERNAç
VISARçSPRIDNINGENçMELLANçLÉGSTAçOCHçHÙGSTAçVÉRDEç/LIKAçBOKSTÉVERçOVANçBOXARNAçINDIKERARçSIGNIFIKANTAçSKILLNADERç
(ANOVA, Tukey HSD p<0.001) mellan vattendragstyperna (dock ingen signifikant skillnad för abundansen).

Kiselalger
Fem av sex kiselalgsvariabler (figur 9) uppvisar signifikanta skillnader mellan de sura vattnen och resterande
tre vattendragstyper (undantaget Simpsons diversitet).
Mellan typerna neutrala, kalkade och kalkavslut vatten finns dock inga signifikanta skillnader.
Indexet IPS som klassificerar vattendrags näringsnivå och graden av lättnedbrytbar organisk
förorening ger för samtliga vattendrag hög status.
Högst värde för IPS och minst spridning återfinns
som förväntat i de sura vattnen. Det finns ett antal
outliers (figur 9 e) med enbart god status. Dessa vattendrag ligger i södra Sverige och provtagningarna
har föregåtts av häftiga regn och höga vattenflöden.
/ÊiÝi«iÊÀÃ>>`iÊÀ>iÊÕ`ÀÕÊv>ÌÌ>`iÊ

översvämningar i januari 2005 som avspeglades i vattenkvaliteten i Ejgstån.
-ÕÀ iÌÃ`iÝiÌÊ  Ê>ÃÃvViÀ>ÀÊ`iÊÃÕÀ>ÊÛ>ÌÌnen som mycket sura och övriga som nära neutrala.
Några outliers bland de kalkade och kalkavslutsvattnen klassas som alkaliska.

Tidstrender
Bottenfauna
Trenderna för samtliga tio bottenfaunavariabler går
FÌÊÃ>>Ê FÊqÊ>`iÊÛBÀ`iÊv}ÕÀÊ£äÊV Ê££®°Ê
Totalt innehåller de två figurerna 230 fall (10 variabler x 23 vattendrag) av dessa så visar knappt 20
% en statistiskt signifikant ökning. Av de statistiskt
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FIGUR 10 A–F. 4RENDERçIçBOTTENFAUNASçMÉTETALçOCHçINDEXçFÙRç)+%5 VATTENDRAGç çBERÉKNATçMEDç4HIELSç

slope (förändring/år). Mörka staplar anger signifikanta förändringar enligt Seasonal-Kendall (tvåsidigt test, p<0,05).
Stationerna är ordnade från norr till söder inom varje grupp.
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FIGUR 11 A–D. 4RENDERçIçFÙREKOMSTçAVç%PHEMEROPTERAçTAXA ç0LECOPTERAçIND çOCHç4RICHOPTERAçTAXA çSAMTçTOTALTç

ANTALçTAXAçFÙRçDESSAçORDNINGARçFÙRç)+%5 VATTENDRAGç çBERÉKNATçMEDç4HIELSçSLOPEçFÙRÉNDRINGËR ç-ÙRKAç
staplar anger signifikanta förändringar enligt Seasonal-Kendall (tvåsidigt test, p<0,05). Stationerna är ordnade från
norr till söder inom varje grupp.
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icke signifikanta resultaten så sker istället för 6 %
minskning och för de resterande 75 % så är trenderna ökande. De variabler som ökar i flest vattendrag
är totalt artantal följt av antal nattsländearter samt
Shannon diversitet. Då diversiteten är direkt beroende
av artantalet är det inte förvånande att trenderna i
dessa variabler följs åt.
Bland vattendragen så märks de ökande trenderna (återhämtning?) tydligast för den sura LillånBosgårdsån (8 signifikant ökande trender) samt den
neutrala (svagt sura) Sörjabäcken (5 signifikanta trender). Fyra kalkade vattendrag uppvisar signifikant
ökande trender (Blankan, Haraldsjöån, Enångersån,
Arån) för minst tre variabler (artantal, ett diversi-
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tetsindex, antalet nattsländelarvs arter).
En jämförelse med trenderna i övriga rapporter
visar att flera av dessa vattendrag har signifikanta
ÃÕ>`iÊÌÀi`iÀÊvÀÊÃÕv>ÌÊä°ä£qä°äÎÊiÛÉ®]ÊÊ
Lillån-Bosgårdån ökar även pH signifikant med 0.4
enheter och Sörjabäcken har en ökande trend för

Êä°ä{ÊiÛÉ®ÊvÀÊ`i>ÊÌ`Ã«iÀ`°ÊÊ
I figurerna 12 och 13 syns tydligt den stora
mellanårsvariationen som till viss del beror på klimatets påverkan. Detta blir kanske extra tydligt för de
sura referenserna som dippar mycket kraftigt blötåret
2000, men även övriga vattendragstyper följer med
neråt detta år. Det går tyvärr inte att utesluta att
detta är en artefakt beroende på annan utförare
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FIGUR 12 A–F. 4RENDERçFÙRçBOTTENFAUNASçMÉTETALçOCHçINDEXçIç)+%5 VATTENDRAGç çPRESENTERADEçSOMç

linjediagram med medianvärden för respektive vattendragstyp. Signifikans för trenderna beräknat med Kendalls test
presenteras i tabell 2.
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FIGUR 13 A–D. 4RENDERçIçFÙREKOMSTçAVç%PHEMEROPTERAçTAXA ç0LECOPTERAçIND çOCHç4RICHOPTERAçTAXA çSAMTçTOTALTçANTALç

TAXAçFÙRçDESSAçORDNINGARçIç)+%5 VATTENDRAGç çPRESENTERADEçSOMçLINJEDIAGRAMçMEDçMEDIANVÉRDENçFÙRçRESPEKtive vattendragstyp. Signifikans för trender beräknat med Kendalls test presenteras i tabell 4.

TABELL 4. Icke-parametrisk korrelation (Kendalls tau_b) mellan bottenfaunan och år för hela den tillgängliga datape-

rioden (1989-2007). Antal prov inom parentes i huvudet för varje grupp. Signifikans p<0,01 fet stil, p<0,05 kursiv stil.
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ÓäääqÓääÓ]ÊViÊiÌÊ>ÊÓääÈ®ÊÌiÀ>`iÊÃ}v>ÌÊ
lägre abundanser generellt under denna period även
om de ökade allteftersom. Detta påverkar även antal
arter och diversitetsindexen men i mindre utsträckning surhetsindexen.
Värt att notera är att de kalkade och neutrala vattnen har tämligen liknande mönster sammanslagna i
respektive grupp. Kalkavslutsvattendragen uppvisar
minskande diversitet (närmar sig de sura) men surhetsindexen är varierande och ligger mellan neutrala
och sura referenserna.
Trendresultaten för vattendragen indelade i
typer (tabell 4) visar att de kalkade vattnen har flest
statistiskt signifikant ökande trender (åtta variabler
ökande med p<0.001,men ingen ökning i Simpson
diversitet eller antalet dagsländearter). I de neutrala
vattnen är trenderna ökande för sju av variabler (ej
surhetsindexen, Simpson och svagare signifikant ökning p<0.01 för Shannon diversitet). I de sura vattnen
är trenderna ökande och signifikanta för abundans,
artantal och antalet bäcksländearter (p<0.001) och
mindre stark signifikans för MISA, antalet nattsländearter och summavariabeln EPT_NoT (p<0.01).

Korrelationer – inverkan av abiotiska
faktorer på de biologiska variablerna
Bottenfauna
I de sura vattnen är sambandet mellan vattenkvaliteten och bottenfaunavariablerna positiva och starkt
signifikanta (p<0,01) i fyra fall; surhetsindexet MISA
och minimum pH (tau_b 0,44), artantalet samt antal
bäcksländelarvsindivider och fosfatfosfor (tau_b 0,50
i båda fallen) och slutligen antalet nattsländelarvsarter och totalfosfor (tau_b 0,52). Inom dessa sura
vatten verkar näringstillgången vara viktig och andra
hand kommer graden av surhet, men även maximum
]ÊÃÕv>ÌÊV Ê/" ÊÛÃ>ÀÊÃ>L>`Êi`ÊF}ÌÊdre signifikans (p<0,05) till diversitet och abundans.
I de neutrala vattnen har pH (p<0,01) och starkare
pH min (p<0,01) positivt samband med surhetsindexet MISA och de surhetskänsliga dagsländorna.
"À}>ÃÌÊÊ/" ®ÊÃÊ>ÊÕÌ}À>ÊiÌÌÊFÌÌÊ«FÊ
naturlig surhet har starkt signifikanta (p<0,01) positiva samband med artantal (totalt och nattsländor),
diversitet och Medins surhetsindex. Allmänt starka
positiva samband finns mellan artantal (totalt samt
EPT), diversitet- och surhetsindex och jonerna sulfat,
kalcium, magnesium och konduktivitet samt närsalterna kväve och fosfor.
I de kalkade vattnen är det positiva sambandet
för surhetsvariablerna starkt med minimum pH och
Medins index, antal dagsländor (den senare även med
median pH). Oorganiskt aluminium uppvisar positiva
starka samband med abundans, artantal (totalt,

nattsländor, summan EPT), diversitetsindexen samt
positiva svagare samband mot surhetsindexen. Medins index har förutom till minimum pH även starkt
signifikant samband (p<0,01) med sulfat, kalcium,
konduktivitet och alla tre kvävevariablerna. Surhetsindexet MISA visar ett liknande positivt mönster för
sambanden men med svagare signifikans (p<0,05)
och inte alls mot sulfat eller totalkväve.
I kalkavslutsvattendragen där underlaget endast
består av 6 prov är sambanden svagare, ett fåtal
kopplingar finns med oklar relevans ännu. Till
ÃÕÀ iÌÃÛ>À>LiÀ>ÊBÀÊ/" ÊV ÊÊÀÀiiÀ>`ÊÌÊ
Shannon diversitet och antalet bäcksländelarvsindivider. Bäcksländorna är även korrelerade till maximum
ALI och sulfat. För alla samband är dock sambanden
negativa vilket tyder på en återförsurning som börjar
med minskande antal bäcksländeindivider och minskande antal arter dagsländor eller summa EPT.

Kiselalger
I de sura vattnen är sambandet mellan vattenkvaliteten
och kiselalgsvariablerna starkt signifikanta (p<0,01) i
flera fall. Artantal samt diversitet korrelerar negativt
med ALI (tau_b -0,6) och positivt med sulfat, kalcium,
>}iÃÕÊV Ê`ÕÌÛÌiÌÊÌ>ÕÚLÊä]xÈÊqÊä]Ç£®°Ê
Det acidofila släktet Eunotia korrelerar negativt med
pH_min (tau_b -0,64) och kalcium (tau_b -0,49). SuriÌÃ`iÝiÌÊ  ÊBÀÊ«ÃÌÛÌÊÀÀiiÀ>ÌÊi`Ê«ÊÌ>ÕÚLÊ
0,56), kalcium (tau_b 0,51), konduktivitet (tau_b
0,48) samt fosfatfosfor (tau_b 0,80).
I de neutrala vattnen har pH och pH min (p<0,01)
starka negativa samband med indexen IPS (tau_b -0,40
ÀiÃ«iÌÛiÊä]ÎÇ®ÊV Ê«ÃÌÛ>Êi`Ê  ÊÌ>ÕÚLÊä]{Ê
resp. 0,41). IPS är även positivt korrelerat med ALI
(tau_b 0,48) och negativt med sulfat, kalcium, magnesium, konduktivitet, totalkväve, ammoniumkväve,
ÃÕ>ÊÌÀÌÌÀ>ÌÛBÛiÊÃ>ÌÊÌÌ>vÃvÀÊÌ>ÕÚLÊqÊä]ÎÈÊ
till -0,50). Det alkalifila artkomplexet ADMI, Achnanthidium minutissimum, är positivt korrelerat med pH,
pHmin och sulfat (tau_b 0,37, 0,44 respektive 0,38).
Artantalet är positivt korrelerat med stark signifikans
(p<0,01) med sulfat, magnesium och konduktivitet
(tau_b 0,36, 0,34 respektive 0,35).
I de kalkade vattnen är de positiva sambanden starka för artantal och ALI (tau_b 0,26) samt
i}>ÌÛ>ÊV ÊÃÌ>À>ÊvÀÊ*-Êi`Ê/" ]ÊÌÌ>vÃvÀ]Ê
fosfatfosfor och kisel (tau_b -0,19 till -0,30)
I kalkavslutsvattendragen där underlaget endast
består av några prov är sambanden svagare (p< 0,05),
ett fåtal kopplingar finns med oklar relevans ännu.
/Ê  ÊvÃÊiÌÌÊÃÛ>}ÌÊV Ê«ÃÌÛÌÊÃ>L>`Êi`Ê
ALI, sulfat och konduktivitet (tau_b 0,62, 0,71 res«iÌÛiÊä]ÈÓ®°ÊÛiÊ`iÌÊ>>v>Ê>ÀÌ«iÝiÌÊ Ê
har ett svagt men positivt samband med konduktivitet (tau_b 0,71).
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inom parentes i huvudet för varje grupp. Signifikans p<0,01 fet stil, p<0,05 kursiv stil.

TABELL 5. Icke-parametrisk korrelation (Kendalls tau_b) mellan bottenfaunan och vattenkvalitet för hela den tillgängliga dataperioden (1989-2007).Antal prov
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för varje grupp. Signifikans p<0,01 fet stil, p<0,05 kursiv stil.

TABELL 6. Icke-parametrisk korrelation (Kendalls tau_b) mellan bentiska kiselalger och vattenkvalitet för perioden (2004-2007).Antal prov inom parentes i huvudet
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