
Restaureringen         av         vattendraget         Andån

-         en         konsekvensbeskrivning

Johanna         Friberg

Degree         project         in         biology,         2007
Examensarbete         i         biologi,         20p,         2007
Institutionen         för         biologisk         grundutbildning         och         Avdelningen         för         ekologi         och         evolution,         limnologi
Handledare:         Anna         Brunberg,         Uppsala         Universitet         och         Linda         Svensson,         Länssyrelsen         Gävleborg



  2

Sammanfattning 
 
Människors stora beroende av vatten för olika ändamål har lett till att vi grundligt har ändrat 
förutsättningarna för biologisk mångfald i världens vattenekosystem. Ett exempel på detta är 
de många vattendrag som i Sverige på 1800- och 1900-talet omvandlades till flottningsleder, 
bland annat genom att dessa kanaliserades och rensades, för att underlätta transporten av 
timmer. Dessa modifieringar har utan undantag haft en mycket negativ påverkan på det 
biologiska livet längs vattendragen eftersom de har lett till att viktiga land- och vattenhabitat 
har skadats eller försvunnit samtidigt som tillgången på exempelvis organisk materia och 
näringsämnen försämrats. Länsstyrelsen i Gävleborg har beslutat att restaurera vattendraget 
Andån i Ovanåker kommun, som på mitten av 1900-talet delvis blev flottledsrensat och 
kanaliserat. Dess ursprungliga åfåra slingrar sig dock fortfarande fram genom området 
parallellt med de kanaliserade sträckorna, och på två lokaler längs ån planerar man nu att leda 
om vattendraget till den ursprungliga fåran så att det återfår sin meandrande form. Syftet med 
mitt arbete var att göra en konsekvensbeskrivning av den planerade vattendragsrestaureringen 
och undersöka vilka effekter den kommer att ha på växt- och djurlivet kring Andån. För att ta 
reda på detta genomfördes bland annat en omfattande litteraturstudie. Den visade att det finns 
många aspekter att ta hänsyn till när man planerar en vattendragsrestaurering, för att de 
restaureringsåtgärder man utför ska bli långsiktigt hållbara. Genom att utföra en 
bottenfaunainventering och sedan använda ett diversitetsindex, kunde jag få ett mått på 
bottenfaunans artdiversitet och ekologiska kvalitet på olika provplatser längs ån. 
Inventeringsresultaten visade att den norra av de två planerade restaureringslokalerna 
sammantaget hade en mycket hög mångfald och ekologisk kvalitet, medan den södra lokalen 
uppvisade kraftiga effekter av antropogen påverkan. Jag rekommenderar därför att endast den 
södra av de två lokalerna restaureras. Dessutom rekommenderar jag att man i samband med 
detta fyller igen den grävda kanalen i anslutning till restaureringsplatsen, att man överväger 
ytterligare biotopförbättrande åtgärder längre ned i ån, samt upprättar en omfattande 
uppföljningsplan. Med förutsättningen att mina rekommendationer följs så förväntas 
restaureringen få en rad olika positiva konsekvenser för det biologiska livet i och kring 
Andån, särskilt förväntas bottenfaunan, fiskfaunan och områdets lövträdbestånd gynnas.  
 
Figur på titelsidan: Åsandslända, Ephemera danica. Åsandsländan hittades vid bottenfaunainventeringen av 
Andån, på provlokal fem, i den grävda flottledningskanalen.  
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Inledning 
 
Längs de rinnande vattendragen finns några av vårt lands allra artrikaste miljöer. De naturliga 
skiftningarna i åarnas och älvarnas vattenföring skapar en gradient med olika levnadsmiljöer 
för växter och djur, från stranden och ner i vattendraget, vilket bidrar till denna mångfald. Den 
skiftande vattennivån främjar också art- och biotoprikedomen genom ett utbyte av näringsrikt 
material med de omgivande markerna (Bernes 1994). Många vattendrag i Sverige och runt om 
i världen har dock en lång historia av olika typer av mänsklig påverkan, som tyvärr både 
direkt och indirekt har lett till negativa konsekvenser för växt- och djurlivet. Eftersom 
vattendrag inte är isolerade företeelser utan är länkade till det omgivande landskapet, till 
andra vattendrag, samt till sjöar och slutligen havet, så har vår mänskliga påverkan inte bara 
en lokal effekt, utan är något som kan ge konsekvenser hundratals mil från den ursprungliga 
källan. Människors stora beroende av vatten för olika ändamål har lett till att vi på många 
platser har skadat viktiga land- och vattenhabitat, försämrat vattenkvaliteten och minskat den 
biologiska mångfalden.  
 
Bland olika typer av mänsklig påverkan har kanalmodifieringar historiskt sett varit både 
utbrett och intensivt använt av många olika praktiska skäl, t.ex. för att underlätta bevattning 
eller dränering vid odling och bete, för att möjliggöra flödesreglering för utnyttjande av 
vattenkraft eller som översvämningsskydd, samt uträtning för att underlätta användningen av 
vattendragen som transportleder och vid byggen av vägar, järnvägar och andra 
samhällsstrukturer (Maddock 1999). Den fysiska strukturen på ett, av människan opåverkat, 
vattendrag är ett resultat av de geologiska förutsättningarna inom tillrinningsområdet samt de 
naturliga bildningsprocesserna som pågått sedan den senaste istiden. Vattendragets struktur 
har sedan under utvecklingens gång lagt grunden till den stora biotoprikedom som utmärker 
ett naturligt vattendrag (Halldén m.fl. 2000). Konsekvensen av att människan har ändrat 
vattnets naturliga lopp är att många floder och åar runt om i världen i dag har en 
kanalliknande struktur med onaturligt raka vattendragssektioner, branta strandkanter utan 
naturlig strandvegetation och med en likformig bottenmorfologi. De negativa effekterna av 
detta har ur ett biologiskt perspektiv blivit noggrant dokumenterade; nästan utan undantag har 
dessa modifieringar lett till förändringar i vattendragets djur- och växtsamhällen, oftast 
resulterande i en reduktion av det akvatiska ekosystemets biologiska mångfald (Maddock 
1999, Halldén m.fl. 2000, Rosenberg m.fl. 2000). 
 
En utbredd orsak i Sverige till att det har skett mer eller mindre kraftiga modifieringar av 
vattendrag är att människor har omvandlat åar och älvar till flottningsleder för timmer, något 
som pågick som mest intensivt i landet från mitten av 1800-talet till mitten av 1900-talet. 
Timmerflottningsepoken har grundligt ändrat förutsättningarna för fauna och flora i flertalet 
nordliga vattendragssystem, bl.a. genom att man har byggt artificiella dammar och stenpirer, 
rätat ut, breddat eller fördjupat vattendragsfåran, homogeniserat bottenstrukturen genom att ta 
bort träd, grenar och stenar, samt genom att stänga igen sidokanaler (Degerman m.fl. 1998, 
Nilsson m.fl. 2005). Kanaliseringen har som effekt att vattnet snabbare leds undan, vilket i sin 
tur resulterar i att interaktioner mellan land och vatten kraftigt minskar längs vattendragen, att 
strömhastigheten ökar och att de naturliga flödesvariationerna störs vilket gör att erosionen av 
finare sediment ökar, samt att bottenstrukturen blir väldigt likformig (Degerman m.fl. 1998). 
Allt detta leder till att många habitat för växter och djur i en rad olika organsimgrupper 
försvinner, och att retentionskapaciteten hos vatten, sediment, organisk materia och 
näringsämnen blir kraftigt försämrad. I slutändan resulterar detta i mycket negativa 
konsekvenser för flertalet arter; från produktion och diversitet till migration och reproduktion 
både på land och i vattnet (Nilsson m.fl. 2005). Tyvärr är också detta effekter som mer eller 
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mindre fortfarande består i de berörda vattendragen, trots att flottningsverksamheten i Sverige 
successivt har upphört sedan 1960-talet (Degerman m.fl. 1998). 
 
På senare år har man dock runt om i världen insett och erkänt de negativa effekterna som 
mänskliga kanalmodifieringar har lett till, och detta har tillsammans med en allmänt ökad 
miljömedvetenhet gjort att allt fler numera anser att vattendragsrestaureringar bör ingå i vår 
vattenförvaltning (Bond & Lake 2003). Biotopvårdsåtgärder i vattendrag startade i 
Nordamerika redan i mitten av 1930-talet, och detta handlade främst om olika åtgärder för att 
gynna laxfisk i vattendrag (Degerman m.fl. 1998). Genom att framförallt försöka restaurera 
och återställa de fysiska habitat som man tidigare förstört så hoppades man att detta skulle ha 
en positiv effekt på vattendragens ekosystem; en hög biodiversitet är ju bevisligen korrelerat 
med en hög heterogenitet av habitat (Bond & Lake 2003). Biotopvårdsåtgärder är idag en 
omfattande verksamhet i Sverige, men tyvärr har ytterst lite resurser satsats på att bedriva 
forskning inom området, och därmed saknas också ett ordentligt underlag för att utröna vilka 
effekter åtgärderna faktiskt har haft på vattendragens ekosystem (Degerman m.fl. 1998).  
 
Sverige har genom undertecknandet av EU:s ramdirektiv för vatten åtagit sig att sköta våra 
vatten på ett ekologiskt hållbart sätt, och att inom ramen för vad som är samhällsekonomiskt 
hållbart se till att de håller en god ekologisk status. Restaurering av påverkade vattendrag är 
en viktig del av detta arbete tillsammans med de miljömål som Sveriges Riksdag antog år 
1999. Miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag” beskriver hur olika myndigheter 
och organisationer ska arbeta med att förbättra miljötillståndet i Sveriges sjöar och vattendrag 
och bevara deras ingående miljöer. I anslutning till detta har riksdagen även satt upp en rad 
delmål för att mer tydligt konkretisera miljöarbetet fram till år 2020, och ett av dessa delmål 
handlar just om restaureringen av skyddsvärda vattendrag (Miljömålsportalen 2006). I en 
regionaliserad delmålsplan för Gävleborgs län beskrivs det att man i länet skall ha restaurerat 
minst 20 vattendragssträckor med avseende på värdefulla naturmiljöer innan år 2010.  
 
Som ett led i detta miljömålsarbete beslutade Länsstyrelsen i Gävleborg att restaurera 
vattendraget Andån, beläget i Ovanåker kommun, som i mitten på 1900-talet delvis blivit 
flottledsrensat och kanaliserat. Kunskapen om effekter på flora och fauna i samband med 
vattendragsrestaureringar är dock mycket begränsad på Sveriges länsstyrelser. De efterfrågade 
därför min hjälp med att ta fram en vetenskaplig faktagrund som kunde vägleda dem i den 
praktiska utformningen av restaureringen samt utarbeta en påföljande utvärderingsplan. 
Denna studie syftar till att göra en konsekvensbeskrivning av den planerade restaureringen av 
Andån och undersöka vilka effekter restaureringen kan få på de omgivande biotoperna och 
växt- och djurlivet som ingår i Andåns naturreservat. Min målsättning är att jag på detta sätt 
ska kunna erbjuda värdefull information, goda råd och rekommendationer om hur 
restaureringen bäst ska utformas. Studien innefattar dessutom förslag till uppföljningar för att 
längre fram kunna utvärdera de restaureringsåtgärder som utförts i Andån, samt ett gediget 
fakta- och planeringsunderlag som kan användas vid framtida vattendragsrestaureringar.  
 
Studieområdet Andån 
 
Andån är en skogså belägen i Gävleborgs län, i Hälsingland, ca 15 km från orten Arbrå i 
Ovanåker kommun (figur 1). Ån har ett delvis meandrande lopp genom den flackt sluttande 
terrängen och rinner genom en mosaik av naturtyper av varierande fuktighet. Omgivningarna 
karaktäriseras av vattendragets säsongsvisa översvämningar vilket resulterar i en hel del 
stillastående gölar i markerna under sommartid, en rik högörtsflora samt en hög andel lövträd 
i markerna närmast ån, här kan man även hitta spår av gamla hävdade slåttermarker. Dessa 
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löv- och ängsmarker kommer dock på sikt att växa igen om inga åtgärder vidtas eftersom 
vegetationen nu börjar bli allt mer grandominerad. Vattnet i ån är mörkt och humusrikt, det är 
mest lugnflytande men det förekommer även långsamt forsande partier. Andån mynnar så 
småningom i sjön Lillrösten, som är en del av Galvåns vattensystem, vilket slutligen ingår i 
Ljusnans avrinningsområde. Galvåns vattensystem är klassat som riksintresse för naturvården 
och har givits högsta värdeklass i länets naturvårdsprogram; det är bl.a. ett av länets viktigaste 
uttervatten med en stor grupp av reproducerande uttrar (Lutra lutra) och dessutom är ån ett 
viktigt reproduktionsområde för den storväxta Galvsjööringen (Salmo trutta). Inom 
vattensystemet förekommer också den rödlistade flodpärlmusslan (Margaritifera 
margaritifera), men man har aldrig undersökt om den även kan finnas i Andån. Förutom utter 
och öring har det i olika översiktliga inventeringar hittats ytterligare 6 rödlistade arter i 
området, bl.a. Tretåig hackspett (Picoides tridactylus), Rosenticka (Formitopsis rosea), och 
Violettgrå tagellav (Bryoria nadvornikiana).  
 

 
Figur 1. Översiktskartan som visar Andån, Ovanåker kommun. Ån är belägen ca 15 km 
från Arbrå och mynnar i sjön Lillrösten. © Lantmäteriverket 2007. 

 
Det var framförallt på grund av områdets fina vattenmiljöer, den särskilda biotopmosaiken 
mellan myr, sumpskog, och mindre fuktängspartier, kombinerat med områdets stora lövinslag 
och den stora mängden död ved som Länsstyrelsen i Gävleborg 2003 beslutade om att bilda 
ett naturreservat vid den nedre delen av Andån. Med syfte att bevara de ingående miljöerna så 
upprättades det 2006 även en bevarandeplan enligt Natura 2000 här. Områdets naturvärden är 
framförallt knutna till ett sent successionsstadium efter att de hävdade ängsmarkerna 
lämnades att växa igen, men minst lika viktigt för åns bevarandestatus är att den särskilda 
översvämningsdynamiken bibehålls. För att gynna åns naturliga bestånd av öring utförde 
Ovanåker kommun en del fiskevårdåtgärder högre upp i vattendraget mellan åren 1997-1999, 
bl.a. lade man då ut lekgrusbäddar på lämpliga platser och placerade ut rom i dessa. Tyvärr 
har det aldrig utvärderats om åtgärderna lyckades främja fiskebeståndet i någon högre 
utsträckning.  
 
Ån är delvis kanaliserad men dess ursprungliga åfåra vindar sig dock fortfarande fram genom 
området parallellt med de kanaliserade sträckorna. Kanaliseringen av Andån har förmodligen 
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gjorts för att underlätta flottning under mitten av nittonhundratalet, men det är osäkert hur 
mycket ån har nyttjats för detta ändamål. Det syns dock tydligt var denna kanalisering har 
skett; de utmärks av raka grävda vattendragssträckor som är rensade på block och sten. En 
historisk storskifteskarta från år 1784 (figur 2) visar hur åns lopp genom terrängen såg ut 
innan kanaliseringen. Här syns tydligt den meandrande slingan som idag utgör en stillastående 
sidofåra till den grävda flottledningskanalen. Grävandet av kanalen sänkte kraftigt 
grundvattennivån och var en bidragande orsak till att slåtterverksamheten upphörde i 
anslutning till vattendraget. I yttrandet inför naturreservatsbildandet så uttryckte flera olika 
organisationer att det vore önskvärt att restaurera Andån så att vattnet leddes igenom dess 
ursprungliga fåra igen. 
 

 
Figur 2. Nedre delen av Andån enligt storskifteskartan från år 1784.  
Längst ned på kartan syns den ursprungliga meandrande slingan som idag 
är en stillastående sidofåra till den grävda flottledningskanalen. 

 
Våren 2007 beslutade Länsstyrelsen i Gävleborg att en restaurering av Andån skulle utföras 
under sommaren samma år. Beslutet beskriver vilka mål som Länsstyrelsen hoppas kunna 
uppnå med vattendragsrestaureringen, samt en kort beskrivning av hur restaureringen 
praktiskt ska gå till. De mål som Länsstyrelsen vill uppnå med denna vattendragsrestaurering 
är följande: (1) att återställa områdets visuella skönhet och se till att området får en mer 
naturlig landskapsbild, (2) att bromsa upp vattenhastigheten och skapa en ökad konnektivitet 
(kontaktyta och utbyte) mellan land och vatten, (3) att återställa flödesdynamiken så att den 
blir mer komplex, samt (4) att gynna den biologiska mångfalden, särskilt de arter av insekter 
och fiskar som gynnas av en mer komplex strömstruktur. 
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Två restaureringslokaler finns i åtanke (figur 3), och på dessa båda platser är den planerade 
restaureringsåtgärden att dämma upp Andåns kanaliserade huvudfåra med fyllnadsmassor, 
samtidigt som man med grävmaskin gräver en nyanslutning mellan huvudfåran och den 
existerande sidofåran strax ovanför det nya dämmet, där avståndet mellan de båda fårorna är 
som minst. Denna åtgärd syftar helt enkelt till att återigen koppla ihop sidofårorna med 
huvudfåran genom nygrävda inlopp. På detta vis kommer vattnet i Andån efter restaureringen 
att nedströms de aktuella restaureringslokalerna rinna från den kanaliserade huvudfåran, in i 
och genom de ursprungliga sidofårorna, innan det återigen mynnar i huvudfåran. De två 
sidofårorna som man vill leda om Andåns vatten till har enligt den historiska storskifteskartan 
(figur 2) en gång varit en del av Andåns ursprungliga åfåra, d.v.s. innan dessa delar av ån 
grävdes om till en kanal för timmerflottning, och båda dessa sidoflöden mynnar redan idag ut 
i Andån. Sidofåran nedströms den södra restaureringslokalen består av en ensam stillastående 
meanderslinga, och på det närmsta stället är det endast ett fåtal meter mellan sidofåran och 
huvudfåran. Sidofåran nedströms den norra restaureringslokalen består av en liten slingrande 
skogsbäck kallad Nybäcksbäcken, denna rinner delvis parallellt med huvudfåran och befinner 
sig som närmast ca tio meter från Andån. Inga andra åtgärder än den ovan beskrivna 
vattenomledningen ingår i den nuvarande restaureringsplanen. 
 

 
Figur 3. Nedre delen av Andån. De två planerade restaureringslokalerna är inringade med rött. 
© Lantmäteriverket 2007. 



  9

Material och metoder  
 
Mitt arbete började med att jag tog reda på all relevant information som fanns att tillgå om 
Andån och dess avrinningsområde genom att sammanställa information från olika 
undersökningar och inventeringar som utförts av Länsstyrelsen i Gävleborg samt av Ovanåker 
respektive Ljusdals kommun. Därefter genomförde jag en omfattande litteraturstudie av 
vattendragsrestaureringar. Informationen hämtade jag framförallt från publicerade 
vetenskapliga artiklar från artikeldatabaser, men även från rapporter framställda på olika 
myndigheter och organisationer. Innan jag påbörjade mina praktiska undersökningar besökte 
jag även Andån vid ett flertal tillfällen, och utvärderade samtidigt några olika 
inventeringsmetoder som fanns tillgängliga för att kunna avgöra vilken sorts undersökning 
som skulle vara mest lämplig att utföra för att ta reda på den information om Andån som jag 
var intresserad av. 
 
Mina praktiska undersökningar utfördes i Andån den 13 maj 2007 med påföljande 
efterbearbetning av insamlat material under tidsperioden 14-16 maj. I Andån utfördes en 
bottenfaunainventering med medföljande lokalbeskrivning på tre provplatser längs 
huvudvattendraget och på två provplatser i sidoflöden (figur 4). Provsträckan närmast åns 
utlopp i sjön Lillrösten, sträcka 1, var ett referensprov för att kunna jämföra bottenfaunan på 
de övriga inventeringssträckorna med bottenfauna från en naturlig meanderslinga i Andån 
som aldrig har blivit omgrävd, kanaliserad, eller på annat sätt kraftigt påverkad av människan. 
Sträcka 2 t.o.m. 5 är kopplade till de två aktuella restaureringsplatserna (jfr figur 3). 
Metoderna för bottenfaunainventeringen och lokalbeskrivningen är huvudsakligen baserade 
på Naturvårdsverkets rekommenderade miljöövervakningsmetoder av bottenfauna 
(Naturvårdsverket 1996, 2006). Inventeringen gjordes på provplatserna i uppströms riktning. 
Vid varje provplats mättes en vattendragssträcka på 50 meter upp, dessa 50 meter valdes ut så 
att de om möjligt innehöll både lugnflytande och mer strömmande partier. Inom provsträckan 
samlades sedan 15 delprover in till ett gemensamt blandprov för provplatsen. Delproven 
fördelades över sträckan för att täcka in största möjliga variation i bottenstruktur. Varje 
delprov omfattade en bottenyta på 20x20 cm som stördes under ca 5 sekunder genom att 
sparka upp bottenmaterial inom provytan. En speciell bottenfaunaprovtagare, en s.k. 
surberhåv, användes, denna bestod av en metallram med en tillhörande fastsatt håv med 
maskstorleken 1 mm. Surberhåven placerades på lämplig plats på bottnen i vattendraget och 
metallramen på denna motsvarade den ovan nämnda provytan (20x20 cm). När bottenytan 
inom ramen stördes yrde bottenmaterial upp som delvis strömmade med vattnet in i håven, 
men som även fångades upp med hjälp av en vanlig hushållssil, även den med maskstorleken 
1 mm. Vid vegetationspartier drogs endast hushållssilen fram och tillbaka genom 
vegetationen. Det gemensamma blandprovet av de femton delproven från varje sträcka 
sållades sedan i flera steg för att rensa bort så mycket bottenmaterial som möjligt, därefter 
konserverades provet i 70-procentig etanol för senare bearbetning och artbestämning på lab. 
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Figur 4. Bottenfaunainventering av Andån. De fem provtagningsplatserna längs ån är 
markerade med siffror och de två aktuella restaureringslokalerna är inringade med rött.  
© Lantmäteriverket 2007. 

 
Vid var och en av de totalt fem provplatserna genomfördes också en lokalbeskrivning enligt 
Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2006). I ett fältprotokoll 
noterades den genomsnittliga vattendragsbredden, vattennivån, medeldjupet, maxdjupet, 
vattenhastigheten, samt vattnets grumlighet och färg. Vidare bedömdes yttäckningen av både 
organiskt och oorganiskt bottensubstrat samt (i den mån det var möjligt) av 
vattenvegetationen längs sträckan. Lokalbeskrivningen innefattade även bedömningar av 
yttäckningen av olika marktyper i närmiljön (0-30 meter från vattendragssträckan), 
yttäckningen av olika vegetationstyper i strandmiljön (0-5 meter från vattendragssträckan), 
samt vattenytans beskuggning av vegetation. Sist i protokollet fanns en möjlighet att på varje 
provplats kommentera eventuella upptäckta påverkansfaktorer på lokalen, t.ex. dikning, ett 
hygge eller vattendragsrensing.  
 
Det insamlade och konserverade materialet från de fem provplatserna bearbetades sedan 
under tre dagar på lab. Bottenfaunan sållades ut och artbestämdes, och för varje provplats 
noterades antal arter samt antal individer av varje art. Resultaten standardiserades för att bli 
jämförbara med andra liknande inventeringar, detta gjorde jag genom att anpassa artlistan 
efter Naturvårdsverkets rekommenderade taxonomiska upplösning (Johnson 1999). För att få 
ett mått på bottenfaunans artdiversitet på varje provplats användes Shannons diversitets index 
(Johnson 1999) som ger ett mått på variation och dominans inom djursamhällen. Indexvärdet 
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blir högt om artdiversiteten är stor och om flera arter i samhället har dominanta positioner, 
däremot blir indexvärdet lågt om det inte finns så många arter och om samhället domineras av 
en eller några få arter. Den generella formeln (Johnson 1999) för att beräkna indexvärdet är: 

 
 
där s = det totala antalet arter, N = totala antalet individer, och ni = antal individer av arten i. 
 
Indexvärdet vid bottenfaunainventeringar jämförs dock alltid med ett referensvärde beroende 
på var i landet det studerade samhället kommer ifrån, eftersom den naturliga biologiska 
mångfalden skiljer sig åt i olika delar av landet. Andån ligger i eko-regionen kallad ”sydlig 
boreal zon”, och i detta område är referensindexsvärdet för bottenfauna 2,11. Detta värde 
beskriver det förväntade värdet på diversitetsindex i regionen under normala förhållanden 
(Johnson 1999). För att veta vilken kvalitetsklass det studerade området har så jämför man det 
observerade (framräknade) indexvärdet med det förväntade värdet. Kvoten mellan dessa 
värden kallas EQR (ecological quality ratio), och med hjälp av denna kan man dela in 
biologiska system i fem kvalitetsklasser som översiktligt beskriver det observerade systemets 
ekologiska kvalitetstillstånd (tabell 1). Klass 1 är den högsta kvalitetsklassen då ingen synlig 
antropogen påverkan på systemet kan detekteras, klass 5 är den lägsta klassen vilket 
representeras av ett mycket stört system bestående av endast ett fåtal stresstoleranta arter 
(Johnson 1999). 
 
Tabell 1. Klassificering av ekologisk kvalitet med hjälp av EQR. 

EQR Kvalitetsklass Klassbeskrivning 
> 0,90 1 Ingen eller obetydlig effekt av stress. 

  
Inga bevis på antropogen påverkan på biologiska samhällen och 
deras habitat. 

0,80 - 0,90 2 Måttlig effekt av stress. 

  
Mätbar påverkan på biologiska samhällen och deras habitat. 
Små avvikelser från ett ostört system. 

0,60 - 0,80 3 Tydliga effekter av stress. 

  
Betydlig påverkan på biologiska samhällen och deras habitat. 
Måttliga avvikelser från ett ostört system. 

0,30 - 0,60 4 Kraftiga effekter av stress. 

  
Kraftig påverkan på biologiska samhällen och deras habitat. 
Stora avvikelser från ett ostört system. 

< 0,30 5 Mycket kraftiga effekter av stress. 

  
Endast några få stresstoleranta arter kan överleva i detta kraftigt 
störda system. 

 
Resultat 
 
Litteraturstudien 
 
En omfattande litteraturstudie utfördes för att få en bättre överblick över vilken vetenskaplig 
information som finns tillgänglig om restaureringsåtgärder i vattendrag. Syftet var att 
sammanställa ett gediget faktaunderlag inför framtida vattendragsrestaureringar, samt för att 
förbereda och underlätta för Länsstyrelsen att fatta väl underbyggda beslut om exakt vilka 
åtgärder som är bäst att använda vid restaureringsarbetet i Andån.  
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Vad innebär en ekologisk restaurering? 
 
Ekologisk restaurering av rinnande vatten har blivit en allt vanligare naturvårdsåtgärd, både i 
Sverige och globalt sett, vilket även avspeglas i uppsvinget av antalet vetenskapliga artiklar 
som publicerats inom ämnet under de senaste tio åren. Många av dessa restaureringar har 
dock skett utan någon konkret vetenskaplig grund, och den stora bristen på finansiering för 
uppföljning och utvärdering har också medfört att man inte kunnat dra lärdom av de projekt 
som genomförts (Malm Renöfält m.fl. 2006). Vattenvårdsåtgärder i vattendrag är dock ingen 
ny företeelse, utan något som har utförts ända sedan 1930-talet, men det är inte förrän ganska 
nyligen som en medvetenhet har uppkommit om vad som verkligen krävs för att utföra en 
lyckad vattendragsrestaurering (Degerman m.fl. 1998). Restaurering innebär i sin allra 
snävaste definition att man återställer ett påverkat system till sin ursprungliga form, innan det 
påverkats av människan. Detta är dock i realiteten sällan möjligt. Kanske saknas kunskap om 
hur systemet en gång sett ut, kanske har en del ingående arter redan gått förlorade eller så 
innebär en fullständig återställningsåtgärd alltför stora samhällsekonomiska kostnader. Andra 
försvårande faktorer är att miljön och landskapet runt restaureringsprojektet förmodligen har 
förändrats tillsammans med klimatet och hydrologin (Hughes m.fl. 2005, Nilsson m.fl. 2005, 
Malm Renöfält m.fl. 2006). En fullständig återgång till ett ursprungligt och opåverkat tillstånd 
är alltså oftast helt omöjligt. Ekologisk restaurering handlar idag mer om att rehabilitera ett 
påverkat vattendrag, genom att bistå återhämtningen av ett ekosystem som på något sätt har 
blivit skadat eller stört (Clewell m.fl. 2004). 
 
Hilderbrand m.fl. (2005) redogör för fem klassiska myter som de flesta restaureringsprojekt 
tycks lida av i någon utsträckning. Var och en av de fem myterna representerar 
missuppfattningar om vad man egentligen kan åstadkomma vid en restaurering, och är något 
som man bör ha i åtanke varje gång man utformar en restaureringsplan. De fem myterna är: 
(1) Myten om Kopian, som hävdar att vi fullständigt kan restaurera ett ekosystem till dess 
ursprungliga form och funktion, (2) Myten om Drömmarnas fält, som hävdar att arter 
återhämtar sig självmant om bara de fysiska och kemiska livsmiljöerna restaureras, (3) Myten 
om Snabbspolning, som hävdar att utvecklingen av ett ekosystem kan accelereras på 
konstgjord väg, (4) Myten om Kokboken som hävdar att om en restaureringsmetod har varit 
framgångsrik i ett område så kan man tillämpa den i andra liknande områden och få samma 
resultat, samt till sist (5) Myten om Styrning och Kontroll som hävdar att naturen går att 
kontrollera genom att behandla symptom på problem utan att behöva rätta till de faktiska 
grundorsakerna. En vattendragsrestaurering som planeras utifrån föreställningen att en eller 
flera av dessa myter är sanna, har redan från början rejält minskat sina chanser till framgång. 
En restaureringsmetod som förkastar myterna och istället är medveten om de många 
osäkerhetsfaktorerna, som i största möjliga mån försöker efterlikna och hjälpa ekosystemets 
naturliga processer, och som är inriktad på att förstärka ekosystemets förmåga att absorbera 
störningar (resiliens) har i praktiken mycket större möjligheter att lyckas (Malm Renöfält 
m.fl. 2006).  
 
Vad bör man tänka på när man planerar en vattendragsrestaurering? 
 
För det första är det mycket viktigt att förstå att alla vattendragsåtgärder måste utföras med 
ren naturvård i åtanke, där fisk och andra vattenorganismer gynnas inom de naturliga 
förutsättningarna som ges i varje individuellt vattendrag. För att restaureringsåtgärder skall nå 
full effekt så krävs det både ingående och noggranna förundersökningar, som även inkluderar 
studier av avrinningsområdet, och att åtgärderna utförs på ett riktigt sätt. Det finns inga 
patentlösningar eftersom varje vatten är unikt, och det som lyckats i ett vatten behöver inte 
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fungera i ett annat (Kondolf & Micheli 1995, Degerman m.fl. 1998, Kondolf 1998, Ehrenfeld 
2000, Bohn & Kershner 2002). Planeringen av en vattendragsrestaurering måste bygga på 
kunskapen om det aktuella ekosystemets historia, struktur och även skalförhållanden i tid och 
rum eftersom populationer kan vara beroende av utbyte med andra populationer längs 
vattendraget eller ha stora hem- eller födoområden (Lake & Bond 2003, Malm Renöfält m.fl. 
2006). Utan kännedom om den historiska bakgrunden i ett vattendrag löper man stor risk att 
sätta upp orealistiska mål för restaureringsinsatserna. En väl genomförd förstudie som 
inkluderar hela det område som påverkar restaureringsobjektet är alltså en av de första och 
mest viktiga stegen man bör ta med i planeringen av en vattendragsrestaurering. 
 
Degerman m.fl. (1998) menar att det finns allvarliga invändningar mot dagens biotopvård i 
vattendrag eftersom man ofta angriper fel orsak och att man okritiskt utan undersökningar 
hävdar att man fått bra resultat. Dessutom rekommenderas biotopvårds- och 
restaureringsåtgärder i vattendrag i en mängd olika sammanhang, utan att tillräckligt noga 
poängtera att dessa faktiskt bara gör någon nytta i bevisligen skadade vatten. Man kan alltså 
inte säga att åtgärder i vattendrag generellt gynnar fiskfaunan eller den biologiska 
mångfalden, och i tveksamma fall är det bättre att helt enkelt avstå från att göra några ingrepp. 
Vad som kan anses vara de rätta åtgärderna i det aktuella vattendraget måste avgöras från fall 
till fall, beroende på flera olika grundförutsättningar; t.ex. vilken/vilka arter man vill gynna, 
hur man gynnar den/dessa arter med hela deras livscykel i åtanke, om det finns arter man vill 
missgynna (t.ex. predatorer), vad som är det underliggande problemet/skadan i vattendraget 
och om detta är något man kan åtgärda. Många restaureringsprojekt har t.ex. antagit att man 
genom att skapa en mångformighet av habitat automatiskt kan restaurera vattendragets 
biologiska samhällen, men för att detta ska ske så måste man även ta hänsyn till vattendragets 
andra individuella egenskaper och faktorer, exempelvis vilka kolonisationsmöjligheter det 
finns för flora och fauna, aktuella flödesmönster och landskapsprocesser, och om det finns 
introducerade arter eller andra försvårande omständigheter i området (Muhar m.fl. 1995, 
Bond & Lake 2003). 
 
För att avgöra vilka individuella åtgärder som är de rätta i vattendraget så bör man redan tidigt 
i planeringsprocessen definiera vilka mål man vill uppnå med den aktuella restaureringen. Att 
det är viktigt att sätta upp konkreta mål med en restaurering är de flesta forskare överens om. 
Att definiera tydliga och rimliga mål underlättar avsevärt det fortsatta arbetet för alla 
inblandade; det blir mycket lättare att planera exakt vilka insatser och åtgärder som kommer 
att krävas vid restaureringen, dessutom blir det även lättare att i efterhand följa upp om 
restaureringen faktiskt var lyckad eller om det krävs ytterligare åtgärder för att uppfylla de 
aktuella restaureringsmålen (Ehrenfeld 2000, Jungwirth m.fl. 2002). Faktum är att det i många 
fall är helt omöjligt att avgöra framgången med en restaurering, utan att på förhand ha 
definierat några mål. Om man från början inte vet vad man vill uppnå med arbetet, hur ska 
man då senare kunna mäta och avgöra om man lyckats med det? På detta planeringsstadium är 
det också viktigt att ha de fem (ovan beskrivna) restaureringsmyterna i bakhuvudet, så att 
restaureringsmålen inte blir felaktigt uppställda eller helt enkelt ouppnåeliga (Malm Renöfält 
m.fl. 2006).  
 
En annan viktig aspekt att tänka på när man planerar åtgärder i vattendrag är vilken skada 
själva restaureringsarbetet kommer att orsaka. Arbeten i vattendrag bör för fiskfaunans, och 
framförallt för laxfiskarnas skull, inte ske vid lek och under den tid rom eller gulsäckyngel 
finns i lekbäddarna, d.v.s. september-maj i norra och mellersta Sverige och oktober-april i 
södra Sverige. Lämpligast är att förlägga arbetena till sensommar eller tidig höst, då är 
vattentemperaturen lägre, sommarens produktion är klar och lekfisken har ännu inte samlats 
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(Degerman m.fl. 1998). Grumling av vattendraget som följd av restaureringsarbetet är oftast 
bara ett temporärt problem som kan minskas genom att tillfälligt stänga av vattenflödet, eller 
genom att anlägga tillfälliga sedimentfällor. Man ska dock helst försöka minimera körningen 
med maskiner i vattnet, eftersom detta kan ge bestående skador i form av sönderkörda bottnar 
i vattendraget. Detta kan i värsta fall motverka hela syftet med åtgärderna och/eller skada 
andra viktiga naturvärden, exempelvis flodpärlmusslor, i området. Att arbetet görs med 
minsta möjliga miljöstörning innebär även att se till att all utrustning är desinficerad och att 
inga miljöfarliga ämnen från maskinerna kan kontaminera vattnet (Degerman m.fl. 1998). 
Uppföljningsstudier av restaureringsarbeten gjorda i finska vattendrag visade att den 
ursprungliga restaureringsmetoden som användes där tyvärr hade skadat de akvatiska 
mossorna i systemet. Dessa mossor utnyttjas som livsmiljö av många akvatiska evertebrater, 
vilka i sin tur utgör föda för de fiskar man ursprungligen restaurerade vattendragen för. I 
studien tog det upp till åtta år efter en restaurering för mossorna att återhämta sig (Muotka & 
Laasonen 2002). 
 
Man måste också ta hänsyn till den rumsliga omfattningen av restaureringsprojekt för att få 
tillfredsställande resultat. En del restaureringsmål, som t.ex. en förbättring av ett vattendrags 
vattenkvalitet, kräver storskaliga insatser för att lyckas, men detta innebär även att 
oförutsägbarheten i projektet ökar, samtidigt som dessa projekt kräver stora ekonomiska 
resurser och orsakar större störningar med längre återhämtningstid. Småskaliga projekt har 
därför större chans att lyckas, men det förutsätter att det handlar om väldigt lokala problem 
eller störningar som långsiktigt kan åtgärdas, t.ex. en rivning av ett enskilt vandringshinder 
för fisk. Det är naturligtvis även helt meningslöst att göra isolerade insatser i ett vattendrag 
om de ursprungliga störningarna finns någon annanstans i avrinningsområdet (Malm Renöfält 
m.fl. 2006). Det hjälper t.ex. inte att öka ett vattendrags strukturella heterogenitet för att öka 
diversiteten hos fiskfaunan, om det egentligen är dålig vattenkvalitet som är det 
grundläggande problemet (Pretty m.fl. 2003). En svensk uppföljningsstudie av den delvis 
restaurerade Umeälven konstaterade att trots att den strukturella heterogeniteten var betydligt 
högre i restaurerade sträckor jämfört med de kanaliserade delarna, så var det ingen skillnad i 
diversitet av vare sig fisk eller makroevertebrater mellan dessa till synes väldigt olika 
vattendragssträckor. Orsaken till detta visade sig vara att de utförda restaureringsåtgärderna 
inte hade varit tillräckligt omfattande, för att i slutändan påverka de biologiska samhällen man 
ville gynna (Lepori m.fl. 2005).  
 
Sist men inte minst så måste alla restaurerings- och biotopvårdsarbeten noga dokumenteras, 
och resultaten måste kunna följas upp och kontrolleras (Degerman m.fl. 1998). Ur både ett 
vetenskapligt perspektiv och ett naturvårdsperspektiv så är det är oerhört viktigt att följa upp 
en restaureringsåtgärd. Tyvärr är uppföljningar och utvärderingar av restaureringsåtgärder 
ännu en bristvara, och i de fall de förekommer så är uppföljningen oftast inte utformad på ett 
sådant sätt att man faktiskt kan utvärdera effekterna av restaureringen, eller använda en 
adaptiv restaureringsmetodik. En uppföljning av ett restaureringsprojekt är dessutom sällan 
inräknad i projektkostnaden, men detta är något som måste läggas in i planeringen redan från 
början om man i slutändan faktiskt vill få en bättre förståelse av hur vattendrag fungerar och 
utveckla bättre metoder för att restaurera deras ekosystemvärden (Bash & Ryan 2002, Downs 
& Kondolf 2002, Jungwirth m.fl. 2002, Malm Renöfält m.fl. 2006). Palmer m.fl. (2005) 
menar bl.a. att målet med en restaurering bör vara att uppnå ett mer dynamiskt och ekologiskt 
sunt vattendrag, att vattendragets ekologiska förbättring måste vara mätbar, och att 
vattendraget måste bli motståndskraftigt mot störningar så att endast ett minimum av skötsel 
och underhåll krävs. För att kunna avgöra om dessa kriterier uppfyllts så krävs det att man 
utvecklar någon form av uppföljningskontroll, men trots att många restaureringsprojekt 
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initieras med olika ekologiska motiv, så utvärderas de oftast inte genom att mäta ekologiska 
faktorer, utan genom att t.ex. mäta projektets kostnadseffektivitet eller områdets estetiska 
värden (Palmer m.fl. 2005). Vilken teknik man använder för att utvärdera restaureringsprojekt 
bör dock bestämmas individuellt utifrån vilka specifika mål som finns uppsatta (Kondolf & 
Micheli 1995), och helst bör de variabler som mäts vara tydligt relaterade till någon 
ekosystemfunktion eller ekosystemsprocess (Muotka & Laasonen 2002, Ruiz-Jaen & Aide 
2005). Forskare anser nämligen idag att bedömningen av ett vattenekosystem bör vara baserat 
på ekologisk integritet istället för ekologisk kvalitet. Ekologisk kvalitet kan t.ex. vara 
biologisk mångfald, medan ekologisk integritet kan definieras som ekosystemets inneboende 
kapacitet att upprätthålla ett balanserat, integrerat och adaptivt biologiskt system som i sin tur 
skapar och ger förutsättningarna för en naturlig biologisk mångfald (Clarke m.fl. 2003). 
Många restaureringsprojekt har använt någon form av referenssystem där man använder ett 
opåverkat referensvattendrag med liknande geologiska och klimatologiska förutsättningar 
som det vattendrag man ska restaurera, för att vid en jämförelse kunna avgöra om en 
restaurering har lyckats eller inte. Förutom att denna referenssystemmetod har stora praktiska 
problem – ofta är det mycket svårt att hitta ett ”mönstervattendrag” som faktiskt har så pass 
liknande bakgrund att det går att använda som referens och som dessutom inte blivit påverkat 
av mänsklig aktivitet – så har det på senare tid även framkommit ytterligare kritik mot brister 
i denna metod. Genom att använda referenssystem får man nämligen en falsk känsla av 
förutsägbarhet i ekosystemet, trots att ett ekosystems olika processer och funktioner i själva 
verket är mycket oförutsägbara och mycket varierande även om förutsättningarna till synes är 
desamma (Hughes m.fl. 2005). Därför är det oftast klokt att använda metoden med 
referensvattendrag i samband med restaureringsprojekt sparsamt, och vara väl medveten om 
dess brister. Den generella avsaknaden av bra och systematiska uppföljningar i 
restaureringssammanhang leder tyvärr till att nuvarande restaureringstekniker varken 
utvecklas eller nyskapas. För att kunna lära sig något av restaureringsprojektet är det 
avgörande att både förstudier och uppföljningar utformas så att det faktiskt är möjligt att 
utvärdera vad som hänt, testa hypoteser, och mäta olika variabler för att se om det 
restaurerade området närmar sig det tillstånd man vill uppnå (Kondolf & Micheli 1995, Lake 
2001, Downs & Kondolf 2002, Clarke m.fl. 2003).  
 
Vad kan man uppnå med en vattendragsrestaurering? 
 
Historiskt sett har vattendragsrestaureringar till största delen handlat om att återställa 
vattendragets form och utseende, dessa har genomförts i kortare vattendragssträckor av 
frivilligorganisationer, saknat helhetssyn och oftast varit inriktade på en specifik artgrupp 
(t.ex. laxfisk). Sådana art- och livsmiljöfokuserade restaureringsåtgärder har försökt återskapa 
artificiella miljöer som man tror skulle gynna specifika organismer, utan att beakta de 
grundläggande hydrologiska och geomorfologiska processer som naturligt formar 
högkvalitativa akvatiska habitat (Muhar m.fl. 1995, Bohn & Kershner 2002, Malm Renöfält 
m.fl. 2006). Detta har ofta medfört att formen hos restaurerade vattendrag inte varit naturligt 
hållbar utan krävt kontinuerligt underhåll till stora kostnader för samhället, och på senare tid 
har det istället blivit alltmer uppenbart att processer och funktionalitet är betydligt viktigare 
för ett ekosystems hållbarhet än dess utseende (Clarke m.fl. 2003). Därför är det väldigt 
viktigt att alla restaureringsarbeten bygger på den grundläggande förståelsen av vattendragets 
dynamik och biologi, samt att åtgärderna verkligen är långsiktigt hållbara ur ett 
helhetsperspektiv (Degerman m.fl. 1998, Clarke m.fl. 2003).   
 
För att bibehålla ett ekosystems ekologiska integritet, d.v.s. systemets kapacitet att långsiktig 
skapa förutsättningarna för biologisk mångfald, är det viktigt att förstå de processer som sker 
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inom ekosystemet. Ett utmärkande drag för opåverkade rinnande vatten är att de är dynamiska 
system där hydrologiska processer som översvämningar, vågrörelser och flöden skapar många 
olika miljögradienter vilket resulterar i att strandbiotoperna är väldigt artrika. Naturliga 
flödesvariationer och en stark konnektivitet mellan land och vatten är alltså två viktiga 
faktorer att försöka återupprätta vid en vattendragsrestaurering, eftersom detta är något som 
kraftigt hämmas vid just vattendragskanaliseringar då det ofta bildas onaturligt höga 
strandbrinkar (Jungwirth m.fl. 2002, Nilsson m.fl. 2005, Malm Renöfält m.fl. 2006). Att 
opåverkade strandzoner utefter vattendrag är så artrika beror främst på att strandzonen är en 
gradvis övergångszon mellan land och vatten. Genom vattnets påverkan på de strandnära 
markerna så kan många olika livsmiljöer bildas som t.ex. sumpskogar och fuktängar, och 
dessa medger i sin tur förutsättningar för en mycket art- och variationsrik miljö. Denna zon 
fungerar även som ett filter och erosionsskydd mellan land och vatten samt utgör en viktig 
spridningskorridor för djur och växter längs vattendraget. Årliga översvämningar bidrar också 
till att öka artrikedomen genom att skapa en syrerikare miljö i de marker som översvämmas, 
samtidigt som det tillförs näring och organiskt material från stranden ned i vattendraget 
(Halldén 2000, Lundberg & Larje 2002, Malm Renöfält m.fl. 2006). Ytterligare en effekt av 
de årliga översvämningarna är att lövträd och buskar gynnas eftersom den annars 
dominerande granen inte tål att översvämmas någon längre tid. Lövträden är 
underrepresenterade i de flesta av Sveriges skogar och är värdar för många arter av fåglar och 
insekter (Lundberg & Larje 2002). Att i någon form restaurera strandbiotoper kan alltså ha 
positiva effekter för vattendraget på flera olika plan vilket i sin tur kan resultera i många 
ökade naturvärden. Studier visar att restaureringsmetoder som riktar in sig på att öka den 
laterala konnektiviteten i vattendragen genom att skapa en grund och bred strandzon, mycket 
framgångsrikt kan öka diversiteten av makrofyter i ett vattendrag. Utformningen av 
strandzonen ökar på detta vis chansen för växter att kunna migrera ned i vattendraget. 
Makrofyter är i många fall viktiga strukturer i vattendrag eftersom deras närvaro ökar den 
fysiska komplexiteten genom att skapa större variation av flödeshastigheter i vattenströmmen, 
dessutom fungerar de ju som viktiga skydd, substrat och uppväxtområden för andra djur i 
vattnet (Moustgaard Pedersen m.fl. 2006). 
 
I vattendrag som har kanaliserats för att underlätta för timmerflottning ser man inte bara 
effekter som orsakats av en rätning av själva vattenfåran; utan i dessa vattendrag 
homogeniserade man även ofta bottenstrukturen genom att rensa bort sten, block och död ved. 
Effekterna av en vattendragsrensning kan variera kraftigt men påverkar oftast många olika 
delar av vattendraget, och effekterna kan exempelvis vara att biotopen blir väldigt likartad och 
att ursprungliga biotoper som strömsträckor försvinner, att vattnets retentionskapacitet 
minskar, att strömvattenknutna arter minskar eller försvinner, samt att vattendragets 
erosionskänslighet ökar genom att stabiliserande bottenmaterial och vattenvegetation tas bort 
(Halldén 2000, Nilsson m.fl. 2005). Många av de mest känsliga och ovanliga arterna i ett 
vattendrag är knutna till de steniga, strömmande, och forsande biotoperna, och är således 
mycket viktiga för ett vattendrags biologiska mångfald. Strömbiotoper har också en viktig 
funktion som reproduktionsområde för laxfiskar, för omblandningen och syresättningen av 
vattnet, samt för deras funktion som vinterståndplatser. Dessutom ger de gynnsamma 
förutsättningar för födosök för bl.a. utter och strömstare (Halldén 2000). En restaurering som 
syftar till att skapa nya förutsättningar för strömmande partier i ett skadat vattendrag är därför 
ofta en viktig del i olika restaureringsarbeten. Ett sätt att uppnå detta är att återinföra 
stenblock och död ved till vattendraget, något som kraftigt ökar vattendragets strukturella 
heterogenitet och bidrar till en naturlig variation av strömhastighet på olika ställen i fåran. 
Hög heterogenitet av habitat har visat sig ha en stark koppling till hög diversitet hos bentiska 
makroevertebrater (Beisel m.fl. 2000). Det finns även flera studier som visar att död ved och 
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andra strukturer gör att vattendraget kan kvarhålla näringsämnen en längre tid och att det 
organiska materialet omsätts effektivare i olika biologiska processer. Dessutom bidrar död 
ved till att minska sedimenttransporten och verkar därmed ha en dämpande effekt på 
eroderande processer. En annan viktig funktion som död ved har i vattendrag är naturligtvis 
att det skapar ståndplatser för fisk, skyddade mot rovdjur och de mest kraftiga 
vattenströmmarna (Degerman m.fl. 2005). Det finns även en ökad kunskap idag om att 
ekosystem i vattendrag är speciellt beroende av inflödet av heterotrof energi från 
omgivningen (Malm Renöfält m.fl. 2006). Ett inflöde av organiskt material från omgivande 
marker har visat sig vara en viktig del i näringskedjan i vattendrag, och i boreala områden 
kommer det mesta av detta energiinflöde under hösten genom lövfällningen. För att gynna 
produktionen bör det därför finnas strukturer som kan hålla kvar det organiska materialet i 
vattendraget under en längre tid och öka retentionskapaciteten. Sådana strukturer kan t.ex. 
vara en mångformig bottenstruktur, död ved och/eller akvatiska mossor (Laasonen m.fl. 
1998). Kanaliserade skogsvattendrag har generellt väldigt låg retentionskapacitet och en 
snabb mekanisk fragmentering av detritus under höga flöden, vilket på flera olika sätt 
missgynnar den biologiska produktionen (Lepori m.fl. 2005). 
 
Nilsson m.fl. (2005) beskriver i en sammanfattande artikelstudie att effekter av 
vattendragsrestaureringar främst sker i tre påföljande stadier, responser. Direkt efter en 
restaurering sker den geomorfologiska responsen då sedimentationen och den fysiska 
bottenstrukturen tillsammans med formen och bredden på vattenfåran förändras. Detta innebär 
en ökad heterogenitet av substrat och habitat för olika organismer. Efter detta följer sedan en 
hydrologisk respons som i förlängningen spelar en mycket viktig roll för den biologiska 
mångfalden, produktionen, migrationen och reproduktionen i vattendraget. Den ökade 
heterogeniteten av vattenfåran får som effekt att flödesresistensen hos det rinnande vattnet 
ökar, vilket i sin tur leder till att medelflödeshastigheten minskar samtidigt som den volym 
vatten som vid en viss tidpunkt finns i vattendragssträckan ökar. Detta innebär att det kommer 
att ske en breddning av vattendraget och att det i fortsättningen kommer ha mer frekventa 
översvämningar, men istället få en reduktion av de allra mest extrema flödestopparna. 
Konnektiviteten mellan land och vatten kommer därmed markkant att öka. En annan 
hydrologisk effekt som följer är att de hyporheiska flödena (d.v.s. vattenutbytet mellan 
bottensubstratet och vattenfåran) i vattendraget ökar efter en restaurering. De hydrologiska 
effekterna innebär tillsammans att retentionskapaciteten hos näringsämnen ökar tillsammans 
med en ökad syresättning av vattnet. Sist kommer slutligen den ekologiska responsen. Den 
ökade konnektiviteten mellan land och vatten, den minskade flödeshastigheten samt den 
ökade sedimentationen leder till att artrikedomen av växter ökar, både på stranden och i 
vattnet. En ökad växtlighet kommer sedan ytterligare att stabilisera bottensediment, öka 
heterogeniteten av habitat och flödeshastigheter vilket kommer att gynna produktionen och 
diversiteten av andra organismer. Makroevertebrater kommer främst att påverkas av den 
ökade retentiva kapaciteten av näringsämnen i vattenfåran, samt av den ökade diversiteten av 
habitat. Studier visar att även artrikedomen av fisk i de flesta fall ökar efter en restaurering, 
detta beror förmodligen på att habitatkvaliteten för fisk ökar tillsammans med mängden 
tillgänglig föda. Framförallt är det fiskarter som trivs i långsamrinnande vatten som svarar 
positivt på restaureringar. Nilsson m.fl. (2005) menar att tidsskalan för återhämtning efter en 
restaurering kan variera avsevärt mellan olika organismer och för olika processer. Att se en 
ökning i diversitet av makroevertebrater kan t.ex. ta upp till tio år, medan andra långsamma 
ekosystemfunktioner som t.ex. en ökad primärproduktion kan ta ännu längre tid än så. Därför 
är det viktigt att en utvärdering av restaureringen får hålla på tillräckligt länge för att kunna 
avgöra om ett system har nått sin dynamiska jämvikt. Bash & Ryan (2002) betonar också 
vikten av att utföra långsiktiga uppföljningsstudier, och de menar dessutom att beroende på 
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hur omfattande restaureringen är, så kan det ta så lång tid som upp till hundra år efter en 
restaurering för ekosystemet att fullständigt återhämta sig. Många biologiska värden 
försämras dock kraftigt direkt efter en vattendragsrestaurering, p.g.a. de stora fysiska ingrepp 
detta innebär, och studier visar att samhällen av både akvatiska mossor och bentiska 
makroevertebrater kan ha mycket låg diversitet och individantal i upp till flera år efter ett 
restaureringsingrepp (Laasonen m.fl. 1998).  
 
De flesta vattendragsekologer är överens om att grunden för att restaurera biologisk mångfald 
är att restaurera de strukturer och processer som skapar denna mångfald. Att restaurera 
dynamiska flöden, konnektivitet och heterogenitet i systemet är naturligtvis en del av detta, 
men man bör även ha en grundläggande förståelse för hur de enskilda arterna och samhällena 
som ingår i ekosystemet fungerar och samverkar (Malm Renöfält m.fl. 2006). Det räcker 
sällan med att bara restaurera processer och strukturer och tro att resten kommer att ske av sig 
själv, om man inte noga tar hänsyn till de olika behoven hos de ingående arterna. För att 
restaurera enskilda arter eller artsamhällen bör man ha stor kunskap om arternas livshistoria 
och livsmiljökrav i olika livsstadier, hur känsliga arterna är mot olika typer av störningar, 
kolonisationsmöjligheter, samt den ingående trofiska strukturen, för att sedan kunna 
restaurera vattendragets struktur efter dessa förhållanden (Malm Renöfält m.fl. 2006). 
Eftersom ekosystemet i ett vattendrag påverkas av så många olika faktorer kan det faktiskt 
vara mycket svårt att i varje enskilt fall förutse vilka effekter en vattendragsrestaurering 
kommer att ha på de ingående arterna. Det är t.ex. oerhört svårt att på förhand simulera vad 
som kommer att hända med de morfologiska och hydrologiska processerna efter en 
restaurering, något som ju är grundläggande för hur den ekologiska responsen sedan kommer 
att se ut (Downs & Thorne 2000). De fysiska habitat som olika organismer kräver för att 
överleva på längre sikt är dynamiska i både tid och rum, och storleken eller fördelningen av 
de olika typerna av fysiska habitat som behövs för att uppehålla ett visst antal eller en viss 
diversitet av arter är långt ifrån helt klarlagt, vilket gör det svårt att avgöra vilka 
habitatfaktorer som faktiskt är biologiskt relevanta (Maddock 1999). Dessutom gör det 
faktum att vattendragsrestaureringar endast har utförts under några årtionden, att det 
förmodligen ännu är för tidigt att fullständigt utvärdera och dra lärdom av historiska 
restaureringsprojekt (Nilsson m.fl. 2005). 
 
Bottenfaunainventeringen 
 
Efter att ha utvärderat några olika tillgängliga metoder att använda vid en praktisk 
undersökning av Andån så valde jag att utföra bottenfaunainventeringar i Andån, enligt en väl 
utarbetad metodik som rekommenderas av Naturvårdsverket. En av de främsta anledningarna 
till att jag valde att använda just denna inventeringsmetod var att metoden redan är väl 
utvecklad och utvärderad enligt olika typer av experter, och således inte innehåller några 
frågetecken om hur den ska utföras eller hur man tolkar den insamlade informationen. Att det 
redan är en väl utarbetad inventeringsmetod underlättar också avsevärt Länsstyrelsens arbete 
med att upprepa mina inventeringar i framtiden för att följa upp hur ekosystemets hälsa har 
förändrats efter vattendragsrestaureringen. Vid utvärderingen av en lämplig 
inventeringsmetod letade jag framförallt efter en undersökningstyp som innehåller relevanta 
kriterier för att kunna bedöma vattenekosystemets generella hälsa med avseende på 
exempelvis försurning, övergödning, och antropogena störningar, samt som dessutom kan ge 
ett mått på ekosystemets biologiska mångfald. Alla dessa krav uppfylls med 
Naturvårdsverkets metod för bottenfaunainventering med medföljande lokalbeskrivning, och 
avgjorde således mitt val av metodik. Det är mycket vanligt att biologer använder bentiska 
makroevertebrater som indikatorer på vattenkvalitet och ett vattenekosystems hälsa. Det är 
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relativt enkelt att samla in ett vattensystems bottenfauna och eftersom kunskapen om olika 
arters livshistoria är stor kan man få en integrerad bild av studieplatsens miljöförhållanden 
över en längre tidsperiod. En annan fördel är att till skillnad från en del andra 
organismgrupper, t.ex. växter, så går det bra att ta prover på bottenfaunan året runt eftersom 
denna alltid är synligt närvarande i systemet (Johnson 1999, Lundberg & Larje 2002). 
Optimal tid för en bottenfaunainventering beror i hög utsträckning på undersökningens syfte, 
men provtagningar på försommaren eller sent på hösten ger generellt sett den bästa bilden av 
bottenfaunans biologiska mångfald. Bottenfaunans artrikedom är ett mått på vattnets 
naturvärde, och Shannons diversitetsindex som relaterar artrikedom med individtäthet är ett 
enkelt och användbart index för att mäta detta. Men trots att ett diversitetsindex är lätt att 
beräkna så kan det vara svårt att tolka, eftersom olika arter av bottenfauna kan vara mer eller 
mindre toleranta mot stress, vilket det inte tas hänsyn till i ett diversitetsindex (Johnson 1999). 
Man bör helst kombinera beräkningar av index med fakta om de individuella ingående arterna 
för att få en rättvis bild av ekosystemets naturvärden. Det bör poängteras att artlistan som har 
producerats i samband med denna inventering inte ska ses som ett resultat av en fullständig 
artinventering, eftersom provtekniken innebär att små arter samt arter nedgrävda och fast 
förankrade i bottensubstratet automatiskt blir underrepresenterade. 
 
Inventeringsresultaten visade på stora variationer mellan de fem olika provlokalerna, både 
med avseende på arter och ingående vattenbiotoper, men även med avseende på den 
biologiska mångfalden. Generellt sett så var den närliggande omgivningen runt 
vattenlokalerna ganska likartad, med tät blandskog nära vattenfåran och hög 
beskuggningsgrad av vattenytan som följd, samt oftast med någon våtmark eller annan 
halvöppen mark i relativt nära anslutning till provlokalerna. I fältprotokollet fanns det en 
möjlighet att beskriva närvarande vattenvegetation på provlokalen, men detta blev p.g.a. den 
tidiga säsongen i princip omöjligt; mycket få makrofyter med synliga växtdelar påträffades på 
provlokalerna vid inventeringstillfället. Nedan följer sammanfattande beskrivningar av de fem 
inventerade provlokalerna. En fullständig artlista från de olika lokalerna hittas i bilaga 1, och i 
bilaga 2 redovisas fältprotokollet från inventeringen. 
 
STRÄCKA 1, Andåns huvudfåra, södra lokalen 
Provlokalen bestod av en naturlig (och förmodligen av människan opåverkad) meanderslinga, 
belägen nära åns utlopp i sjön Lillrösten. Vattnet i ån var här relativt långsamflytande och 
bottensubstratet utgjordes främst av finkornig sand samt en liten andel grovdetritus. Den 
närmsta omgivningen bestod av tät blandskog som trängde ända fram till strandbrinken, men 
det fanns även en mindre våtmark ett tiotal meter bort från provlokalen. Viss påverkan av 
högflödeserosion syntes, samt en betydande sanddeposition i meanderns innerböj. 
Bottenfaunan som samlades in på denna lokal utgjordes av 62 individer fördelat på 16 arter, 
och resulterade i ett indexvärde på 2,394. Referensindexvärdet för denna eko-region (sydlig 
boreal zon) är 2,11, och EQR (ecological quality ratio) för lokalen blir följaktligen 1,13 d.v.s. 
kvalitetsklass 1 enligt tabell 1. Denna klassificering tyder på att lokalen inte uppvisar några 
effekter av antropogen påverkan på vare sig de biologiska samhällena eller deras habitat. 
Bland arterna i provet fanns en stor andel trollsländelarver (Trichoptera) vilka stressas lätt av 
grumlingar, och många av dessa arter är även försurnings- och/eller föroreningskänsliga 
(Lundberg & Larje 2002). Bland de övriga arterna i provet hittades bl.a. Elmis aenea och 
Pisidium sp. 
 
STRÄCKA 2, Andåns huvudfåra, norra lokalen 
Denna provlokal utgjordes till hälften av en stenig strömbiotop, till hälften av lugnflytande 
sel. Sträckan har förmodligen en gång varit kanaliserad men spåren av detta har till stor del 
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försvunnit. Bottenmaterialet bestod främst av sand, grus och sten med enstaka kvistar av fin 
död ved. Vattenmossa växte på många stenar, och omgivningen bestod av tät blandskog. Ett 
hygge hittades i nära anslutning till provlokalen, och en mindre sidobäck från detta område 
anslöt sig till huvudfåran. Här syntes också tydliga och färska bävertecken. Bottenfaunan 
bestod av 12 arter och 56 individer, shannonindex beräknades till 2,053, och EQR till 0,97. 
Även denna lokal fick alltså högsta kvalitetsklassen 1 (tabell 1). Många arter i provet var 
sådana som trivs i syrerikt och rinnande vatten (Durantel & Enjelvin 1989, Lundberg & Larje 
2002), t.ex. Hydraena sp., Simuliidae, Baetis sp., Ephemerella sp., Heptagenia sulphurea, 
Isoperla sp., samt trollsländelarverna Polycentropus flavomaculatus och Rhyacophila sp. 
 
STRÄCKA 3, Nybäcksbäcken  
Lokalen var en liten långsamrinnande skogsbäck med sank botten och starkt humusfärgat 
vatten. De nedre delarna av bäcken har historiskt sett varit en del av Andåns huvudfåra. Även 
här bestod omgivningen främst av blandskog, men även av gammal slåttermark samt en stor 
andel våtmark – vatten från en stor myr syntes rinna direkt ned i bäcken på flera ställen. 
Bäcken innehöll en stor andel död ved, både fin och grov, och det organiska samt oorganiska 
bottensubstratet var mycket finfördelat. I bäcken hittades 13 arter och 142 individer. Index 
beräknades till 1,507 och EQR blev 0,71. Detta innebär att lokalen klassificeras till 
kvalitetsklass 3 (tabell 1) och att det finns en betydlig påverkan på de biologiska samhällena 
och deras habitat här. Det anses dock endast vara måttliga avvikelser från referensvärdet. En 
hel del arter som lever på att bryta ner organiskt material hittades i provet, t.ex. Asellus 
aquaticus, Chironomus sp., och Oligochaeta. Dessutom hittades både försurningståliga arter, 
t.ex. Sialis lutaria, och försurningskänsliga arter, t.ex. Caenis sp., i bäcken (Durantel & 
Enjelvin 1989, Lundberg & Larje 2002). 
 
STRÄCKA 4, stillastående sidofåra  
Denna provlokal var en stillastående gölliknande vattenfåra, fylld med stora mängder 
onedbrutet grovdetritus och död ved. Fåran blev avskuren från Andåns huvudlopp när ån 
kanaliserades på mitten av nittonhundratalet. Fåran håller på att växa igen, men det finns 
fortfarande gott om vatten i den, dock är detta nästan helt stillastående. Förmodligen 
bottenfryser vattnet i fåran på vintern. Omgivningen bestod av löv- och blandskog, spår av 
gamla hävdade slåttermarker syntes även här. Det hittades endast 7 arter här men istället var 
antalet individer stort; 860 stycken. Indexvärdet blev 0,56 och EQR 0,27 vilket gör att 
provlokalen förs till den lägsta klassen av ekologisk kvalitet, klass 5 (tabell 1). Klass 5-lokaler 
uppvisar mycket kraftiga effekter av mänsklig påverkan och stress, och bottenfaunan består 
därför endast av några få stresstoleranta arter. De två dominerande arterna i provet var 
Chaoborus sp. samt Asellus aquaticus, två tåliga arter som lever i stillastående vatten. Arter 
som typiskt tål mycket syrefattiga och dyiga miljöer hittades också, t.ex. Chironomus sp. och 
Helobdella stagnalis (Durantel & Enjelvin 1989, Lundberg & Larje 2002). 
 
STRÄCKA 5, Andåns huvudfåra, mellersta lokalen  
Platsen för provet var en del av den grävda kanalen och har förmodligen blivit flottledsrensad 
en gång i tiden. Andån rinner här genom en helt rak och jämndjup fåra med höga sidovallar 
som har tydliga skador av högflödeserosion. Vattnet strömmar snabbt fram över en botten 
som består av en ensidig grusbiotop nästan helt utan organiskt bottenmaterial. Omgivningen 
bestod av blandskog samt samma övergivna slåttermark som vid sträcka 4. I provet hittade jag 
5 arter fördelade på 22 individer, detta gav ett indexvärde på 1,274, och ett EQR-värde på 0,6. 
Detta betyder att lokalen klassificeras som kvalitetsklass 3, d.v.s. med betydlig påverkan på 
biologiska samhällen och deras habitat (tabell 1). Arterna var uteslutande sådana som klarar 
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att leva i kraftigt strömmande vatten, t.ex. Heptagenia sulphurea, Ephemera danica samt 
Stenophylax permistus (Durantel & Enjelvin 1989, Lundberg & Larje 2002). 
 
Sammanfattningsvis verkar sträcka 1 och 2 ha relativt höga naturvärden och innehålla en 
biologisk mångfald i den storleksordning man kan förvänta sig i ett ostört ekosystem i denna 
eko-region. På sträcka 3 och 5 är mångfalden betydligt lägre och här hittades en större andel 
förorenings- och försurningståliga arter utan specifika habitatkrav. Bottenfaunaprovet från 
sträcka 4 indikerar ett mycket stört system med några få kraftigt dominerande arter. 
Provlokalernas beräknade shannonindex och kvalitetsklassningar med avseende på EQR 
sammanfattas i tabell 2, här finns dessutom beräkningar av index och kvalitetsklass då artdata 
från flera sträckor har sammanslagits och beräknats tillsammans. En sammanslagning av data 
från alla de fem inventerade sträckorna (sträcka 1, 2, 3, 4 och 5) ger ett generellt mått på hela 
vattensystemets mångfald och kvalitet. Inventeringssträckorna 2 och 3 representerar 
tillsammans de sträckor som berörs av den ena av de två föreslagna restaureringslokalerna, 
den norra restaureringslokalen (figur 4), och inventeringssträckorna 4 och 5 representerar på 
samma sätt de sträckor som kommer att påverkas av åtgärder på den andra av de två 
föreslagna restaureringslokalerna, den södra restaureringslokalen (figur 4). Sträcka 2 och 3 får 
tillsammans högsta klassning med avseende på ekologisk kvalitet, sträcka 4 och 5 får 
tillsammans den näst lägsta klassen. Hela det inventerade vattensystemet hamnar på 
kvalitetsklass 3, med tydliga men måttliga effekter av antropogen påverkan. 
 
Tabell 2. Sammanfattning av Shannonindex, EQR och klassificering av ekologisk kvalitet på de olika 
provlokalerna. 
Inventeringssträcka Shannonindex EQR Klass Klassbeskrivning 

Sträcka 1 2,394 1,13 1 Ingen eller obetydlig effekt av stress.
Sträcka 2 2,053 0,97 1 Ingen eller obetydlig effekt av stress.
Sträcka 3 1,507 0,71 3 Tydliga effekter av stress. 
Sträcka 4 0,56 0,27 5 Mycket kraftiga effekter av stress. 
Sträcka 5 1,274 0,6 3 Tydliga effekter av stress. 

Sträcka 2+3 2,174 1,03 1 Ingen eller obetydlig effekt av stress.
Sträcka 4+5 0,695 0,33 4 Kraftiga effekter av stress. 

Sträcka 1+2+3+4+5 1,454 0,69 3 Tydliga effekter av stress. 
 
Diskussion 
 
Mina undersökningar visade att det är mycket en ansvarig restaurerare måste fundera på innan 
en vattendragsrestaurering inleds. T.ex. bör man först och främst utföra ingående och 
noggranna förundersökningar i området och med det som underlag skapa en individuell 
åtgärdsplan för det aktuella vattendraget istället för att kopiera andras restaureringsarbeten 
(Kondolf & Micheli 1995, Degerman m.fl. 1998, Kondolf 1998, Ehrenfeld 2000, Bohn & 
Kershner 2002, Hilderbrand m.fl. 2005). Konkreta mål för restaureringen bör formuleras 
(Ehrenfeld 2000, Jungwirth m.fl. 2002), tillsammans med någon form av uppföljningskontroll 
baserade på dessa mål (Kondolf & Micheli 1995, Degerman m.fl. 1998, Lake 2001, Bash & 
Ryan 2002, Downs & Kondolf 2002, Jungwirth m.fl. 2002, Clarke m.fl. 2003, Palmer m.fl. 
2005, Malm Renöfält m.fl. 2006). Uppföljningen bör sedan pågå i minst 10 år efter att 
restaureringen har utförts (Nilsson m.fl. 2005). Man bör också ha klart för sig att en 
vattendragsrestaurering bara gör nytta i ett bevisligen skadat vatten (Degerman m.fl. 1998), 
och att det i praktiken är helt omöjligt att skapa en fullständig återgång till ett ursprungligt och 
opåverkat tillstånd (Clewell m.fl. 2004, Hilderbrand m.fl. 2005, Hughes m.fl. 2005, Nilsson 
m.fl. 2005, Malm Renöfält m.fl. 2006). Dessutom bör restaureringen bygga på en 
grundläggande förståelse för vattendragets dynamik och biologi tillsammans med de 
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geologiska, hydrologiska och ekologiska processerna som påverkar vattendraget, så att de 
åtgärder som utförs är långsiktigt hållbara ur ett helhetsperspektiv (Muhar m.fl. 1995, 
Degerman m.fl. 1998, Bohn & Kershner 2002, Clarke m.fl. 2003, Malm Renöfält m.fl. 2006). 
Sist men inte minst bör man fundera över frågor som rör skadepåverkan under 
restaureringsprocessen (Degerman m.fl. 1998), och i vilken skala och omfattning 
restaureringsåtgärderna bör utföras (Malm Renöfält m.fl. 2006). Nyckelåtgärder att rikta in 
sig på vid en vattendragsrestaurering bör främst vara att restaurera vattendragets naturliga 
flödesvariationer, skapa en ökad konnektivitet mellan land och vatten, samt att öka 
vattendragets strukturella heterogenitet som kan bidra till en mer naturlig variation av olika 
strömhastigheter (Halldén 2000, Jungwirth m.fl. 2002, Lundberg & Larje 2002, Nilsson m.fl. 
2005, Malm Renöfält m.fl. 2006, Moustgaard Pedersen m.fl. 2006). 
  
Inventeringen av Andåns bottenfauna fungerade bra, metoden var relativt enkel att utföra och 
utvärdera, och den gav relevant information om det aktuella ekosystemets hälsa och 
biologiska mångfald. Ett av de kvalitetsmål som Länsstyrelsen vill uppnå med en restaurering 
av Andån är att gynna den biologiska mångfalden, och med anledning av detta mål är det 
naturligtvis mycket viktigt att på något sätt undersöka den biologiska mångfalden i 
vattendraget innan en restaurering sker. I och med min bottenfaunaundersökning har nu 
Länsstyrelsen en inventering att upprepa vid utvärderingar av restaureringen i framtiden, och 
kan därmed bedöma om detta kvalitetsmål är uppfyllt. En stor fördel med denna biologiska 
inventering är att den ger mer dynamisk information än t.ex. en rent fysisk eller kemisk 
undersökning, eftersom en biologisk inventering visar hur förhållanden varit i vattendraget 
under en längre tid och således även kan användas för att bedöma vattendragets generella 
hälsotillstånd. Teoretiskt sett skulle jag ha kunnat använda andra metoder för att bedöma den 
biologiska mångfalden i ån, t.ex. skulle jag ha kunnat inventera Andåns växtlighet, men detta 
var tyvärr inte möjligt eftersom jag utförde min inventering så tidigt på året. En sådan 
inventering hade kunnat bidra med viktig kompletterande information i samband med 
restaureringen, som dessutom hade kunnat följas upp av Länsstyrelsen, t.ex. genom att 
undersöka växternas stranzonering och deras artsamhällen. De flesta forskare förordar idag att 
man ska undersöka ekologiska processer och funktioner i ett vattendrag vid 
vattendragsbedömningar, istället för att bara göra enstaka biotiska eller abiotiska 
undersökningar, men metodiken för detta är ännu inte helt utvecklad och testad. Vid framtida 
undersökningar av sjöar och vattendrag kan detta troligen komma att ge en bättre bild av 
vattenekosystemet hälsa eftersom dessa bedömningar baseras på vattendragets ekologiska 
integritet istället för dess ekologiska kvalitet. 
 
Rekommendationer vid restaureringen av Andån 
 
Min bottenfaunaundersökning visade att den biologiska mångfalden enligt Shannonindex i en 
opåverkad del av Andån är i den storleksordning man kan förvänta sig i ett ekosystem utan 
antropogen påverkan i eko-regionen (Johnson 1999). Detta är mycket glädjande att få veta 
eftersom området redan är klassat som ett Natura 2000-område och delvis är skyddat i ett 
naturreservat, och visar att området som helhet har höga naturvärden och därför bör gynnas av 
att man restaurerar skadade delar av Andån. Det sammanlagda naturvärdet kopplat till den 
norra av de två restaureringslokalerna var överraskande nog mycket högt. Både den mindre 
Nybäcksbäcken (sträcka 3) och den del av Andåns huvudfåra (sträcka 2) som kommer att 
påverkas av åtgärder på denna föreslagna norra restaureringslokal hade höga visuella 
naturvärden med mycket sten, mossa och död ved tillsammans med flera småforsar i 
vattendraget. Men framförallt hade dessa två sträckor tillsammans (sträcka 2+3) en mycket 
hög biologisk mångfald (tabell 2). Därför rekommenderar jag att det inte görs några 
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restaureringsåtgärder på den norra restaureringslokalen utan att man istället koncentrerar sig 
på att restaurera den föreslagna södra lokalen. De strömbiotoper som finns i anslutning till den 
norra restaureringslokalen är i själva verket mycket viktiga att bevara eftersom många av de 
mest känsliga och ovanliga arterna i ett vattendrag på olika sätt är knutna till sådana steniga 
och forsande biotoper (Halldén 2000). Dessutom poängterar Degerman m.fl. (1998) att 
restaureringsåtgärder faktiskt bara gör någon nytta i bevisligen skadade vatten, och att det i 
tveksamma fall är bättre att helt enkelt avstå från att göra några ingrepp. De sträckor (sträcka 
4+5) som är kopplade till den södra av de två restaureringslokalerna visade på mycket låga 
naturvärden i form av biologisk mångfald, bottenfaunan i både den stillastående sidofåran 
(sträcka 4) och den kanaliserade delen av huvudfåran (sträcka 5) nedströms denna 
restaureringslokal, uppvisade mycket kraftiga effekter av mänsklig påverkan och stress, och 
bestod endast av ett par få stresstoleranta arter (tabell 2). Att enbart göra en vattenomledning 
på denna södra lokal, bör avsevärt höja Andåns naturvärden, både biologiskt och även 
visuellt, eftersom den nuvarande grävda homogeniserade kanalen vid en restaurering kommer 
att ersättas med en mer naturlig meandrande slinga. Här kan man betona vikten av att det har 
utförts en noggrann förundersökning i området innan en restaurering har skett. Den historiska 
kartan över Andån (figur 2) visar tydligt att ån innan kanalisering faktiskt var naturligt 
meandrande, vilket naturligtvis är mycket viktigt att försäkra sig om. Att återskapa meandrar 
är ett uppenbart restaureringsmål i vattendrag vars historiska slingrande form har förlorats i 
samband med kanaliseringar. Men faktum är att många tidigare restaureringsprojekt har haft 
som syfte att skapa meandrar i vattendrag som historiskt sett aldrig haft en meandrande form. 
I de flesta fall har dessa meandrar med tiden följaktligen spolats bort, eftersom de 
underliggande geologiska och hydrologiska förutsättningarna för en slingrande 
vattendragsform inte existerat i området (Kondolf 2006). Anledningen till att en del 
vattendragsrestaurerare har velat skapa dessa artificiella meandrar är förmodligen deras 
estetiska värden för allmänheten. Studier har visat att allmänhetens syn på hur vattendrag 
”bör” se ut ofta är missvisande eftersom ett estetisk utseende inte nödvändigtvis betyder att 
vattendraget har en god ekosystemhälsa med väl fungerande funktioner och processer, har en 
hög ekologisk integritet, eller är långsiktigt hållbart (Wohl 2005). Helt naturliga vattendrag är 
dessutom mycket heterogena och instabila till sin form och struktur, och dessa dynamiska 
system med hög ekologisk integritet är egentligen ständigt i förändring (Ward m.fl. 2001). Ur 
denna synvinkel är det alltså viktigt att inte låta allmänhetens åsikter om hur ett vattendrag ska 
restaureras i för stor utsträckning få styra restaureringsbesluten. Vid restaureringen av Andån 
är det naturligtvis viktigt att kommunicera med allmänheten om projektet, däremot bör inte 
allmänhetens åsikter helt få styra hur projektet i slutändan utformas. 
 
Vid beslut om exakt vilka åtgärder som ska utföras i Andån så bör man bl.a. tänka på att 
försöka minimera skadepåverkan under restaureringsprocessen. Eftersom det finns öring i 
vattendraget bör arbetet ske på sensommaren eller under tidig höst (Degerman m.fl. 1998). 
För att minska grumlingen av vattendraget vid arbetet kan man anlägga tillfälliga 
sedimentfällor (t.ex. balar av halm eller ris), grumlingen borde dock bara vara tillfällig. Ändå 
bör man försöka minimera körningen med grävmaskiner i själva vattenfåran eftersom detta 
kan ge bestående skador (Degerman m.fl. 1998). Istället får man i största möjliga mån försöka 
att köra maskinerna på land. Detta innebär tyvärr att en del träd som ingår i Andåns 
naturreservat måste avverkas, samt att området runt vattenfårorna kommer att utsättas för 
markpåverkan. Jag anser ändå att detta utgör den minst skadliga lösningen med tanke på att 
det är det biologiska livet i vattnet som främst skall gynnas. Det var ju framförallt på grund av 
områdets fina vattenmiljöer med dess särskilda biotopmosaiker som Länsstyrelsen i 
Gävleborg beslutade om att bilda ett naturreservat vid nedre delen av Andån, och detta bör 
också ha högsta prioritet vid alla slags skötselåtgärder i reservatet. Några andra faktorer att 
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beakta vid planeringen är den rumsliga skalan av restaureringsarbetet samt att de åtgärder man 
utför är långsiktigt hållbara. Den huvudsakliga restaureringsåtgärden i vattendraget kommer 
att bestå av att genom grävning återigen koppla ihop den aktuella meandrande sidofåran med 
den nuvarande huvudfåran. Men för att detta ska få någon verklig effekt så är det nödvändigt 
att den gamla grävda kanalen läggs igen eller stängs av på något sätt. Görs inte detta så 
kommer vattnet oundvikligen att ta den väg som ger vattnet minst motstånd, d.v.s. den grävda 
kanalen, och inget eller mycket lite vatten kommer då att rinna i meandern. Vad det gäller 
skala så måste man fundera på om de åtgärder som planeras är tillräckligt relevanta för att 
faktiskt påverka det biologiska livet i Andån, och för detta behövs egentligen mycket 
ingående kunskap om de arter man vill gynna. Det har generellt visat sig vara svårt att rikta 
restaureringsinsatser mot specifika arter eller artsamhällen (Maddock 1999, Malm Renöfält 
m.fl. 2006), men en art som är särskilt angeläget att gynna i detta fall är ju den rödlistade 
öringen. För att gynna både stationär och sjövandrande öring bör man överväga ytterligare 
biotopförbättrande åtgärder i de kanaliserade sträckorna som återstår mellan 
restaureringslokalen och sjön Lillrösten. Förslagsvis kan den strukturella heterogeniteten i 
fåran förbättras med hjälp av ilagda stenar och död ved, samtidigt som man så långt det är 
möjligt försöker att inte skada några akvatiska mossor i vattendraget, eftersom dessa har visat 
sig vara mycket viktiga för vattendragets retentiva kapacitet (Muotka & Laasonen 2002). 
 
Sist men inte minst är det absolut nödvändigt att skapa en plan för uppföljningskontroll efter 
restaureringen som är baserad på de aktuella restaureringsmålen. Detta skapar möjligheter att 
utvärdera de utförda åtgärderna i vattendraget och bedöma om dessa har varit tillräckliga, 
eller om ytterligare insatser behövs. Dessutom ger en uppföljningplan utmärkta tillfällen att 
utvärdera och utveckla nuvarande restaureringstekniker, lära av framgångar och 
misslyckanden, och generellt öka kunskapen om våra vattenekosystem. 
 
Konsekvensbeskrivning och uppföljning av restaureringen  
 
Syftet med detta arbete var främst att göra en konsekvensbeskrivning av den planerade 
restaureringen av Andån genom att undersöka vilka effekter en vattendragsrestaurering kan 
komma att ha på det biologiska livet i vattendraget Andån och på land i dess närmsta 
omgivningar. I praktiken är det dock ofta mycket svårt att i varje enskilt fall förutse effekterna 
av en planerad vattendragsrestaurering eftersom ett vattendrag påverkas av så många olika 
faktorer. Det är de grundläggande men komplexa geologiska och hydrologiska processerna 
som i stora drag skapar förutsättningarna för vattendragets ekosystem, men dessa processer är 
ännu inte helt klarlagda och till råga på allt mycket svåra att simulera (Maddock 1999, Downs 
& Thorne 2000). Följden av att man släpper på ett vattenflöde i en fåra där vattnet varit 
stillastående en längre tid är ur många aspekter väldigt oförutsägbar (Clarke m.fl. 2003, 
Hughes m.fl. 2005). T.ex. kan vattnet välja en annan väg än den fåra som var tänkt att utgöra 
Andåns naturliga meander. Eftersom en ekologisk restaurering idag främst handlar om att 
rehabilitera ett påverkat vattendrag (Clewell m.fl. 2004), så är det bättre att försöka satsa på 
att bistå återhämtningen av vattenekosystemets ekologiska integritet som långsiktigt skapar 
förutsättningarna för naturlig biologisk mångfald, än att föröka manipulera systemet genom 
en bestämd form eller direkt på artnivå (Clarke m.fl. 2003, Malm Renöfält m.fl. 2006).  
 
Jag förväntar mig dock att den planerade restaureringen av Andån generellt kommer att få 
mycket positiva konsekvenser för det biologiska livet i och kring Andån, med förutsättningen 
att ovanstående rekommendationer följs. Genom att släppa på vattenflödet i den ursprungliga 
meandern på den föreslagna södra restaureringslokalen, så kommer medelsflödeshastigheten i 
vattendraget att bromsas upp och detta kommer att bredda åfåran, öka vattenvolymen i den, 
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öka sedimentationen, och skapa mer naturliga flödesvariationer med mer frekventa 
översvämningar (Nilsson m.fl. 2005). Detta kommer i sin tur att öka konnektiviteten mellan 
land och vatten, samt öka den strukturella heterogeniteten vilket sammantaget kommer ha 
både direkta och indirekta positiva effekter på den biologiska mångfalden, produktionen, 
migrationen och reproduktionen av växter och djur i vattendraget genom en ökad mångfald av 
habitat och substrat, samt en ökad syresättning och en ökad retentiv kapacitet av 
näringsämnen. Hög heterogenitet av habitat samt en hög retentiv kapacitet av näringsämnen 
har ju t.ex. visat sig ha en stark koppling till hög diversitet hos bentiska makroevertebrater 
(Beisel m.fl. 2000, Nilsson m.fl. 2005), och därför hoppas jag att restaureringsåtgärden på 
lång sikt kommer att gynna bottenfaunan på lokalen, särskilt eftersom mina studier visar att 
det förmodligen finns goda kolonisationsmöjligheter för arter som för närvarande lever i 
andra delar av ån. Detta kommer sannolikt även att gynna hela den nuvarande fiskfaunan som 
får tillgång till en större mängd föda (Nilsson m.fl. 2005). En viktig följdeffekt av att 
översvämningarna i området blir mer frekventa är att lövträd och buskar kommer att gynnas, 
vilka generellt är underrepresenterade i Sveriges skogar och viktiga värdar för många andra 
arter (Lundberg & Larje 2002). På grund av detta kan man betrakta en vattendragsrestaurering 
av Andån som ett viktigt led i att säkerställa bevarandeplanen enligt Natura 2000 i området. 
Enligt denna plan så fastställs det att en av de viktigaste faktorerna för att upprätthålla åns 
bevarandestatus är att den viktiga översvämningsdynamiken bibehålls.  
 
De negativa effekterna av vattendragsrestaureringen kommer förhoppningsvis inte vara 
särskilt omfattande eller långvariga. Tidigare studier har visat att många biologiska värden 
kopplade till t.ex. makroevertebrater och akvatiska mossor, kraftigt försämras direkt efter en 
restaurering (Laasonen m.fl. 1998). Beroende på hur omfattande restaureringsåtgärderna är så 
kan denna fas vara i en månad upp till flera år efter att arbetet är utfört. Genom att så mycket 
som möjligt minska skadepåverkan på bottenstrukturer, mossor och växter i ån så minimeras 
förhoppningsvis denna negativa effekt. Några andra uppenbart negativa effekter som man 
tyvärr får räkna med i samband med restaureringsarbetet är grävmaskinernas markpåverkan i 
naturreservatet samt eventuellt att vissa arter som nu lever i den grävda kanalen kan komma 
att försvinna. 
 
Tidsskalan för återhämtning kan variera avsevärt mellan olika organismer och för olika 
processer, och därför är det viktigt att uppföljningen av restaureringen av Andån pågår i 
många år framöver. Det är naturligtvis svårt att avgöra även med frekventa uppföljningar om 
ett system har nått en dynamisk jämvikt, men tio år efter restaureringen kan man i alla fall 
förvänta sig att de flesta biotiska och abiotiska faktorer och processer i ekosystemet närmar 
sig detta stadium. Långsamma ekosystemresponser kan dock ta avsevärt längre tid än så 
(Nilsson m.fl. 2005). Det är lämpligt att upprätta en uppföljningskontroll som innehåller minst 
tre eller fyra uppföljningstillfällen under en tioårsperiod. På detta sätt kan man med fastställda 
parametrar följa utvecklingen av vattendraget över tiden. Ett uppföljningstillfälle kan 
förslagsvis gå till så att man upprättar och undersöker kriterier som är knutna till 
restaureringens uppsatta mål, och på en skala försöka besvara hur väl målen är uppfyllda. 
Kriterierna kommer både att vara subjektiva och objektiva, men tillsammans borde de ge en 
bra bild av ekosystemets generella tillstånd efter restaureringen. Jag föreslår att den objektiva 
bedömningen av utvärderingen bl.a. består i att upprepa den bottenfaunainventering jag 
utförde i min förstudie, för att utvärdera målet som bestod i att gynna den biologiska 
mångfalden i Andån. I framtida utvärderingsinventeringar vore det dock önskvärt om man 
kunde förlägga tiden för inventeringarna något närmare sommaren så att även växtligheten 
kan bedömas, detta är nämligen en av de parametrar som skulle kunna användas för att 
utvärdera de restaureringsmål som består i att öka konnektiviteten mellan land och vatten, och 
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att återställa en komplex flödesdynamik. Flödesdynamiken kan vidare utvärderas med någon 
av metoderna som rekommenderas av Naturvårdsverket för att bestämma ekologiskt hållbara 
flöden i vattendrag, och som är kopplade till miljökvalitetsnormer för flöden och nivåer i 
rinnande vatten samt de flöden som behövs för att uppnå god ekologisk status enligt 
ramdirektivet för vatten (Miljökvalitetsnormer för flöden/nivåer i rinnande vatten, 2003). 
Dessa metoder går i korthet ut på att med upprepade mätningar under ett år bestämma 
magnitud, frekvens och varaktighet på flödesvariationen i ån, och därefter med statistiska 
metoder modellera flödesregimen. I tabell 3 finns en sammanställning av de restaureringsmål 
som bör utvärderas vid tre eller fyra tillfällen efter vattendragsrestaureringen av Andån, 
tillsammans med förslag på vilka utvärderingskriterier som kan användas för varje uppsatt 
mål. 
 
Tabell 3. Sammanställning av Länsstyrelsens uppsatta restaureringsmål i samband med restaureringen av 
Andån, samt förslag på utvärderingskriterier för respektive mål.  

Restaureringsmål Förslag på utvärderingskriterier 

Återställa visuell skönhet och en mer 
naturlig landskapsbild. 

Kriterier som reflekterar en estetiskt tilltalande 
landskapsbild utan att avvika från områdets geologiska och 
hydrologiska landskapsförutsättningar. 

Bromsa vattenhastigheten och öka 
konnektiviteten mellan land och vatten. 

Kriterier baserade på växtlighet (arter, zonering, mångfald) 
tillsammans med vattenhastighetsmätningar. 

Återställa en mer komplex 
flödesdynamik. 

Kriterier baserade på en metodik med upprepade 
mätningar av magnitud, frekvens och varaktighet på 
flödesvariationen i ån. 

Gynna den biologiska mångfalden, 
framförallt arter av insekter och fiskar 
som gynnas av en mer komplex 
strömstruktur. 

Kriterier baserade på upprepningar av 
bottenfaunainventeringen och beräkning av shannonindex, 
samt elfiskeinventeringar. 

 
Hur man mäter framgångar vid ekologiska restaureringar i praktiken är dock oftast inte helt 
enkelt. När ska man t.ex. anse att ett ekosystem är fullständigt återhämtat? Clewell m.fl. 
(2004) menar att det är många faktorer och kriterier som måste utvärderas för att fastställa 
detta. Ekosystemet bör t.ex. ha tillräckliga biotiska och abiotiska resurser för att kunna 
upprätthålla sin struktur och sina funktioner utan någon form av skötsel eller assistans utifrån, 
systemet bör uppvisa resiliens mot normala nivåer på miljöstörningar, och det bör även 
interagera med intilliggande ekosystem i form av flöden av energi, näringsämnen, arter, mm. 
Frågan om när ekosystemet i Andån uppnår detta tillstånd av fullständig återhämtning är helt 
omöjlig att svara på, och mycket svårt att även i framtiden bedöma med någon enkel metodik. 
Det enda vi kan göra är att vänta och se, och låta de framtida utvärderingarna utvisa om 
restaureringen av vattendraget Andån i slutändan innebar en hållbar ekologisk rehabilitering. 
 
Vattendragsrestaureringar i framtiden 
 
I Sverige kommer restaureringar av vattendrag som utförs av länsstyrelser att bli allt mer 
vanligt förekommande. Anledningen till detta är att Sverige måste genomföra delmålet 
”Restaurering av skyddsvärda vattendrag” i samband med Sveriges riksdags uppsatta 
miljökvalitetsmål ”Levande sjöar och vattendrag”, senast år 2020. Just nu arbetar 
Naturvårdsverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Fiskeriverket, med att ta fram 
ett nationellt åtgärdsprogram och strategi för restaureringen av ”Sveriges skyddsvärda 
vattendrag eller sådana vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda” 
(Restaurering av Sveriges skyddsvärda vattendrag (remiss) 2007). Strategin kommer att 
färdigställas inom kort, och kommer främst att rikta sig till verkställande och berörda 
myndigheter som länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Vägverket, m.m., men även till 
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intresseorganisationer, mark- och vattenägare. Målet med vattendragsrestaureringarna 
beskrivs bl.a. vara att öka de biologiska och ekologiska värdena i Sveriges vattendrag, och att 
upprätthålla och förbättra förutsättningarna för ekologiska samhällstjänster. I samband med 
detta åtgärdsprogram utarbetas det en välbehövd vägledning till de berörda om hur, när och 
var vattendragsrestaureringar ska ske, och de restaureringsåtgärder som rekommenderas är 
bl.a. att öppna vandringsvägar, återskapa en naturlig vattenfåra, återskapa ekologiskt 
funktionella kantzoner, tillföra död ved, samt återskapa våtmarker och översvämningszoner. 
Beskrivningen av dessa åtgärder och utförandet av dem är på det hela taget mycket lika de 
nyckelåtgärder som jag i min litteraturstudie kom fram till att man bör rikta in sig på vid en 
vattendragsrestaurering, och verkar ligga i linje med vad forskare inom området 
rekommenderar. Förhoppningsvis kommer Naturvårdsverket framöver även att bistå med mer 
detaljerad information om hur restaureringarna ska gå till. Glädjande nog har strategin även 
uppmärksammat det faktum att man bör ha uppföljningsbara kvalitetsmål i samband med en 
restaurering, målen ska enligt åtgärdsprogrammet följas upp och bedömas enligt redan 
existerande bedömningsgrunder för miljökvalitet, och på sikt även genom de nya 
bedömningsgrunderna som används för klassificering av ekologisk status enligt ramdirektivet 
för vatten. Det är viktigt att vattendragsrestaureringar i Sverige i fortsättningen görs på den 
gedigna vetenskapliga grund som så många forskare efterfrågar, och att metodikerna blir 
bättre klarlagda och utvärderade så att de restaureringar som utförs verkligen gör nytta. 
 
Restaureringen av Andån blir det första ”pilotprojektet” i den regionaliserade delmålsplanen 
för Gävleborgs län, som innefattar restaureringen av minst 20 vattendragssträckor med 
avseende på värdefulla naturmiljöer innan år 2010. Förhoppningsvis kommer genomförandet 
av detta projekt att ge Länsstyrelsen mycket värdefulla erfarenheter och lärdomar om 
vattenekosystem och vattendragsrestaureringar i allmänhet, om utvecklandet och 
genomförandet av adaptiva restaureringstekniker, samt om kvalitativa mål- och 
uppföljningsmetodiker.  
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Bilaga 1: Artlista bottenfaunainventeringen 
 

Bottenfaunainventering Andån 070513 
      

 Antal individer / taxa 

Artlista 
Sträcka 

1 
Sträcka 

2 
Sträcka 

3 
Sträcka 

4 
Sträcka 

5 
Arachnoidea           
Hydracarina 1   2     
Bivalvia           
Pisidium sp. 3   4     
Coleoptera           
Elmis aenea 1   2     
Hydraena sp.   2       
Crustacea           
Asellus aquaticus 8   54 80   
Diptera           
Chaoborus sp.       735   
Chironomus sp. 16   59 31   
Culicidae       3   
Dicranota sp. 3 1     1 
Ptychoptera sp.       1   
Simuliidae   14     5 
Ephemeroptera           
Baetis sp. 1 13 1     
Caenis sp. 2   1     
Ephemera danica         1 
Ephemerella sp.   3 1     
Heptagenia sulphurea   2     11 
Hirudinea           
Helobdella stagnalis       8   
Neuroptera           
Sialis lutaria     3     
Oligochaeta           
Oligochaeta 1   3 2   
Plecoptera           
Amphinemura sp. 2 10 6     
Isoperla sp.   4       
Leuctra sp. 7 1       
Trichoptera           
Lepidostoma hirtum 6         
Limnephillidae 3   1     
Silo pallipes 5 1       
Sericostoma personatum 2   5     
Polycentropus flavomaculatus 1 4       
Rhyacophila sp.   1       
Stenophylax permistus         4 
      
Totalt antal arter / sträcka 16 12 13 7 5 
Totalt antal individer / sträcka 62 56 142 860 22 
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Bilaga 2: Fältprotokoll bottenfaunainventeringen 
 

Fältprotokoll: Lokalbeskrivning i samband med Bottenfaunainventering 
Datum: 070513 
Lufttemp: 12°C 

Vattendrag: Andån   
Avrinningsområde: Ljusnan     

Inventerare: Johanna Friberg 
Assistent: Mikael Sundberg               

 
Sträcka nr: Lokalnamn: Lokalkoordinater: 

1 Huvudfåra, södra lokalen  
2 Huvudfåra, norra lokalen  
3 Nybäcksbäcken  
4 Stillastående sidofåra  
5 Huvudfåra, mellersta lokalen  

 
Lokaluppgifter: 
Vattennivå: låg, medel, hög (i förhållande till förväntad medelnivå) 
Vattenhastighet klassat: 0=stilla (0 m/s), 1=lugnt (<0,2m/s), 2=strömt (0,2-0,7m/s), 3=forsande (>0,7m/s) 
Grumlighet: Klart (=få partiklar), Grumligt (=partiklar o försvårad sikt), Mkt Grumligt (= nästan omöjlig sikt) 
Färg: Klart (= ingen färg), Färgat (=gul/gulbrun färg), Mkt färgat (=brun/brunröd färg) 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Lokalens längd 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 
Vattendragets bredd 6 m 6 m 3 m 3 m 6 m 
Vattennivå hög medel medel medel medel 
Medeldjup 0,5 m 0,3 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m 
Maxdjup 1 m 0,7 m 0,5 m 0,5 m 0,4 m 
Vattenhastighet 1 lugnt 2 strömt 1 lugnt 0 stilla 2 strömt 
Grumlighet klart klart grumligt grumligt klart 
Färg mkt färgat färgat mkt färgat mkt färgat färgat 
 
Bottensubstrat oorganiskt: 
Klassad yttäckning: 0 =obefintlig, 1=<5%, 2=5-50%, 3=>50% 
Ange dominerande substrat genom inringning ( ). 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Finsediment <0,06mm 2 0 (3) (3) 0 
Sand 0,06-2mm (3) 1 1 0 1 
Grus 2-60mm 2 1 0 0 (3) 
Sten 60-600mm 0 (3) 0 0 0 
Block 600-2000mm 0 1 0 0 0 
Häll >2000mm 0 0 0 0 0 
 
Bottensubstrat organiskt: 
Klassad yttäckning: 0 =obefintlig, 1=<5%, 2=5-50%, 3=>50% 
Ange dominerande substrat genom inringning ( ). 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Findetritus (<1mm) 2 0 (3) 2 0 
Grovdetritus (partikulärt) (2) 0 2 (3) 0 
Fin död ved (<10cm diam.) 1 (1) 2 2 0 
Grov död ved (>10cm diam.) 1 1 2 2 1 
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Vattenvegetation (i den mån synliga växtdelar finns): 
Klassad yttäckning: 0 =obefintlig, 1=<5%, 2=5-50%, 3=>50% 
Ange dominerande vegetation genom inringning ( ). 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Övervattensväxter 0 0 0 (1) (1) 
Flytbladsväxter 0 0 0 0 0 
Långskottsväxter 0 0 0 0 0 
Rosettväxter 0 0 0 0 0 
Mossor 0 (1) 0 1 0 
Påväxtalger 0 1 0 0 0 
 
Närmiljö 0-30 m: 
Klassad yttäckning: 0 =obefintlig, 1=<5%, 2=5-50%, 3=>50% 
Ange dominerande marktyp genom inringning ( ). 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Lövskog 0 0 0 2 0 
Barrskog 0 0 0 0 0 
Blandskog (2) (3) (3) (2) (3) 
Kalhygge 0 1 0 0 0 
Våtmark 1 0 2 1 0 
Åker 0 0 0 0 0 
Äng/Öppen betesmark 1 0 0 2 2 
Hed 0 0 0 0 0 
Hällmark 0 0 0 0 0 
Blockmark 0 0 0 0 0 
Artificiell mark 0 0 0 0 0 
 
Strandmiljö 0-5 m: 
Klassad yttäckning: 0 =obefintlig, 1=<5%, 2=5-50%, 3=>50% 
Ange dominerande vegetationstyp genom inringning ( ). 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Träd (2) (2) (2) (2) (2) 
Buskar 1 2 1 2 2 
Gräs och halvgräs 2 1 2 2 2 
Dominerande arter 
 

Kabbeleka 
Gran 

Gran Gran 
Vide 

Björk 
Vide 

Gran 
Vide 

 
Vattenytans skuggning av vegetation: 
Klassad: 0 =obefintlig, 1=<5%, 2=5-50%, 3=>50% 
 
Sträcka nr: 1 2 3 4 5 
Beskuggning 2 2 2 3 2 
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Påverkan / Övriga kommentarer: 
Exempel på påverkan: uttorkning, bottenfrysning, högflödeserosion, kalkning, skogsbruk, avverkning, hygge, 
röjning, gallring, grävning, dikning, markberedning, gödsling, flottledsrensning, död ved, torvtäkt, jordbruk, 
vattenuttag, igenväxning, utsläpp,  avlopp, försurning, kanal, vandringshinder, torrfåra, vattenreglering, hage, 
utfyllnad, mm.  
 
Sträcka nr:  

Högflödeserosion, nära våtmark. 1 
Naturlig meander, lugnflytande, sank botten, sanddeposition. 
Sidobäck ansluter huvudfåran, nära hygge. 2 
Fin strömbiotop med mkt sten i halva sträckan, andra halvan lugnflytande sel 
med grus- och sandbotten, bävertecken. 
Myrvatten rinner ned i bäcken, gammal slåttermark i närheten, mkt död ved i 
vattendraget. 

3 

Liten skogsbäck med sank botten, starkt humusfärgat vatten. 
Igenväxning, förmodligen bottenfrusen på vintern, nära våtmark och gammal 
slåttermark, mkt död ved i vattendraget. 

4 

Stillastående gölliknande vattenfåra, mkt onedbrutet grovdetritus. 
Erosionsskador, grävd kanal, förmodligen flottledsrensad. 5 
Ensidig grusbiotop (nästan lekgrusstorlek), rak fåra, mkt jämndjup kanal, 
höga vallar/strandbrinkar. 

 
 

Förenklad fältmanual: Bottenfaunainventering 
 
I vattendrag bör halva lokalen utgöras av stråk-forsbiotop och halva av stilla-/lugnflytande 
biotop (om detta är möjligt). En 50 meter lång strandlinje med lämplig struktur mäts upp, den 
s.k. provlokalen. 15 provytor placeras ut inom den 50 meter långa provlokalen för att täcka in 
alla tänkliga småbiotoper inom sträckan. Proverna skall tas i uppströmsriktning.  
 
Varje av de femton delproven omfattar en bottenyta motsvarande den fastställda provhåvsytan 
(20x20 cm) som störs under ca 5 sekunder. Detta gör man genom att sparka upp 
bottenmaterial som sedan samlas upp med provhåven (främst i strömmande vatten) samt en 
hushållssil (främst i mer lugna vatten). Vid vegetationspartier dras hushållssilen fram och åter 
genom vegetationen. Det material som samlas upp i silen och håven förs över i en plastbalja 
med vatten. Material från de femton provytorna samlas in till ett blandprov innan sållning 
sker. 
 
Sållningen går till så att ett grovsåll placeras över ett finsåll varefter allt material i baljan hälls 
över. Materialet i grovsållet förs igen över till en plastbalja med vatten och materialet plockas 
rent på djur med en pincett. Dessa djur, samt materialet som återstår i finsållet, konserveras i 
burkar med sprit (70 %) för att senare bearbetas och sökas igenom i lab. 
 
 
 
 
 
 


