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Abstract  
Forestry affects most of the forest-covered land in Sweden. In the landscape, the most 

common stream type is headwaters, which are important sites for many processes and 

organisms in both the terrestrial and the aquatic ecosystems. The aim of this study was to 

investigate how the abundance of benthic invertebrate functional feeding groups in 

headwater streams develops after clear-cutting and if it also is possible to detect a change in 

the composition of feeding groups. The study also attempts to determine what factors have an 

effect on temporal changes in abundance of these groups. For the study, 11 sites in northern 

Sweden were sampled for benthic invertebrates using a Surber-sampler, and for each site 

canopy-cover and pH was obtained. Further, the age of the surrounding forest at each was 

visually assessed and created a 100-year gradient along which temporal changes in 

abundance of the functional feeding groups were investigated. The results revealed that the 

total abundance of organisms was the highest short after clear-cutting and afterward 

decreased to the lowest level in streams with the highest age of surrounding forest. 

Significant results for the functional feeding groups were found for predators, shredders and 

scrapers, which also had the highest levels of abundance early after clear-cutting and 

thereafter decreased. The result shows that clear-cutting, not only changes the fundamental 

terrestrial conditions, but also has an impact on the abundance of different benthic 

functional feeding group. 
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Förord 
 

Som intresserad av miljö och natur var valet att studera biologi vid Umeå universitet lätt. Att 

efter tre år välja ett ämne att behandla för sin kandidatexamen var svårare. Under tiden på 

utbildningen har dock ett intresse för naturvård utvecklats, men innan åtgärder sätts in 

måste man ta reda på vilka problemen är och de bakomliggande orsakerna till dessa, för att 

kunna planera och utveckla åtgärdsplaner. 

Med detta i grunden började sökandet efter ett lämpligt projekt för en kandidatexamen. 

Sökandet resulterade i denna rapport, som en del i ett större projekt fokuserat på skogsbruk 

och hur detta påverkar akvatiska organismer. Projektet gav inte bara värdefulla erfarenheter i 

fällt och laboratorier, utan även en inblick i forskningsvärden. För denna möjlighet och 

erfarenhet vill jag framförallt tacka min handledare Micael Jonsson vid Landskapsekologi 

EMG, Umeå universitet, för ett mycket intressant projekt och sitt stora engagemang för mitt 

arbete. Ett stort tack även till Ryan Sponseller, som tillsammans med Micael ansvarar för 

projektet som mitt projekt varit en del av, samt Emma Fältström för många slitsamma 

timmar i fällt och i labbet. Vidare tack till Maria Myrstener och Sebastian Olofsson för 

korrekturläsning och hjälp att utforma den färdiga rapporten. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Svensk skogsproduktion  

Sveriges yta består till ca 50% av skog. Merparten av denna brukas av både privatpersoner 

och större bolag (Skogsstyrelsen 2012a). Skogsbruket har en lång tradition i Sverige, från 

småskaliga bruk i början av 1200-talet och utvecklingen av skogsföretag under 1800-talet till 

dagens skogsbruksmetoder, som under 1900-talet började utvecklas från plockhuggning vid 

behov till avverkning av stora sammanhängande arealer (Nylund 2009). Vid avverkning 

skördas hela bestånd för att en ny generation ska få plats. Under tiden till nästa avverkning 

sker många åtgärder, så som dikning, gödsling och gallring för att gynna produktionen samt 

förbättra kvaliteten på timmer (Skogsstyrelsen 2012b). Denna period, från avverkning till 

nästa avverkning kallas rotationsperiod och innebär att marken har återhämtat sig, att 

tillväxten har börjat plana ut och att skogen därför än en gång är redo för kalavverkning 

(Öhman 2009). Längden på rotationsperioden kan variera beroende på områdets 

förutsättningar, så som klimat och tillväxtperiod, men ligger på 60-120 år (Sveaskog 2012).  

För att minska på användningen av fossila bränslen, en följd av ökade oljepriser och uppsatta 

miljömål, har användningen av skogsprodukter ökat och således även trycket på skogen 

(Ericsson m.fl. 2004). De senaste 30 åren har användningen av skogsprodukter till 

uppvärmning ökat från totalt 0.15 miljoner m3 till 13.8 miljoner m3 (Laudon m.fl. 2011). 

Eftersom skog och vatten är kopplande via markvatten- och näringsflöden påverkar denna 

intensifiering även akvatiska ekosystem och deras processer (Thompson m.fl. 2009).  

1.1.2 Små vattendrag 

Små vattendrag (avrinningsområden på <15 km2) står för 90% av den totala längden av 

vattendrag i Sverige. Dessutom är större vattendrag delvis beroende av processer som sker 

uppströms, i de mindre vattendragen (Webster m.fl. 1992). Enligt Bishop m.fl. (2008) är små 

vattendrag den plats där det största flödet av vatten och organiska och oorganiska ämnen 

från terrester till akvatisk miljö sker. Vattendragen är även en viktig plats för buffring av 

ämnen som transporteras i akvatiska system och en viktig plats för många ämnens kemiska 

cykler (Bishop m.fl. 2008). Det finns studier som betonar vikten av små vattendrag i god 

status, då dessa bl.a. innehåller unika habitat viktiga för att bevara biodiversitet (Nicola m.fl. 

2010). Även Bishop’s m.fl. (2008) studie visar detta, vilket understryker vikten av att 

undersöka denna typ av miljöer för att förstå dess funktion och betydelse i ekosystem på 

regional och global skala och hur denna betydelse förändras vid markanvändning. Trots detta 

ligger det huvudsakliga intresset på studier kring större vattendrag (Bishop m.fl. 2008). 

1.1.3 Störningar 

Störningar som påverkar vattendrag sker naturligt och är viktiga för att bibehålla den 

heterogena strukturen och funktionen som vattendraget har (Ward 1998). Kombinationen av 

småskaliga frekventa störningar, t.ex. ökad vattenföring, och storskaliga, mer sällsynta 

störningar, t.ex. skogsbränder, skapar ekosystem i konstant förändring vilket leder till att 

organismer tvingas anpassa sig till ständigt förändrande miljöförhållanden. Anpassningar 

hos organismer till störningar gör ekosystem mer resilienta (motståndskraftiga) och gör att 

systemet snabbare kan återhämta sig från förändringar i miljön (Gafner och Robinson 2007). 

Vissa organismer kan dessutom gynnas av störningar om de föredrar habitat och föda som 

finns tillgängligt under tidig succession efter störning (Sousa 1985). Skogsavverkning räknas 
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som en storskalig, lågfrekvent störning som i kombination med naturliga störningar kan 

påverka processer som sker i vattendrag och organismer som någon gång under sin livscykel 

är beroende av dessa miljöer (Ely och Wallace 2010). Det är därför viktigt att undersöka vilka 

följderna av avverkningar blir för små vattendragssystem och vilka orsakerna är, för att 

kunna vidta åtgärder som minimerar, undviker påverkan på, eller kanske till och med 

gynnar, vattendrag och dess organismer. 

1.2 Skogsbrukets påverkan på små vattendrag 

1.2.1 Hydrologi och ämnestransport  

Skog påverkar flödet av näringsämnen i marken genom att ta upp och lagra näringen i 

biomassa, samt påverkar vattenflödet i marken (Webster m.fl. 1992). Eftersom små 

vattendrag är starkt kopplade till den terrestra miljön påverkas de kraftigt av aktiviteter i 

avrinningsområdet, vilket kan få stora och långsiktiga konsekvenser för processerna i 

vattendragen. Vid kalavverkning ändras de hydrologiska förutsättningarna då 

evapotranspirationen, d.v.s. upptag och avdunstning av vatten från vegetationen, minskar. 

Den minskade evapotranspirationen leder till att grundvattennivån höjs och avrinningen från 

skogsmark till vattendrag ökar. Effekterna kan bestå upp till 20-30 år efter avverkning, tills 

det att skogens evapotranspiration motsvara en opåverkad skog (Webster m.fl. 1992). En 

ökad avrinning leder i sin tur till en ökad sedimenttransport, samt ökar transporten av 

näringsämnen till vattendragen (Thompson m.fl. 2008). Med en förändrad vattenföring 

påverkas biokemiska processer som sker både i det terrestra och akvatiska system (Laudon 

m.fl. 2011). Till exempel kan transporten av lösta organiska föreningar till vattendrag i 

boreala områden öka efter kalavverkning och urlakningen, som följd av ökad avrinning, 

påverkar även kolcykeln där organiska ämnen förs bort från systemet (Laudon m.fl. 2011).  

1.2.2 Näringsurlakning 

Ett av de viktigaste näringsämnena för växter är kväve (N), då ämnet är en viktig komponent 

för att bl.a. fotosyntesen ska kunna ske (Cambell m.fl.2008). Kväve är ofta hårt bundet till 

markpartiklar och är därför svårt för växter att ta upp (Laudon m.fl. 2011). Efter avverkning 

har förhöjda värden av lösta ämnen, bl.a. kväveföreningar, uppmätts i vattendrag, då 

landvegetationens upptag av dessa ämnen minskar (Webster m.fl. 1992). Inom skogsbruket 

används kvävegödsling frekvent för att öka näringstillgången och på så sätt öka 

skogsproduktionen. Mängden kväve som tillförs överstiger ofta skogens förmåga att ta upp 

kväve. Detta skapar ett överflöd som lakas ut från marken via grundvatten till vattendrag. 

Vanligaste formen av kväve som lakas ut är nitrat (NO3
-) som i allt för höga halter kan 

förorena vattnet (Laudon m.fl. 2011).  

1.2.3 Sedimenttransport 

En av de vanligaste förekommande föroreningarna i sötvatten är deposition av sediment som 

följd av aktiviteter i dess av- och tillrinningsområde (Larsen m.fl. 2011). Den största 

bidragande orsaken är användningen av skogsmaskiner och markberedning som stör 

markskiktet och kompakterar marken (Hornbeck och Kochenderfer 2000). Avverkning i 

strandzonen påverkar dessutom stabiliteten i strandbankar som då kan kollapsa och belasta 

vattendraget med sediment (Ilhardt m.fl. 2000). Effekten av en ökad sedimentbelastning 

beror på sedimentets sammansättning, partikelform och medföljande föroreningar, men 

även avrinningsområdets och vattendragets morfologi är viktiga (Larsen och Ormerod 2010). 

En ökad sedimentbelastning påverkar vattnets kvalitet och bottensubstrat, vilket har effekt 

på alla trofiska nivåer. Förändringar i vattenkvalitet resulterar i en ökande grumlighet vilket 
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leder till minskad primärproduktion och tillgängligt ljus för predatorer. Förändringar av 

bottensubstratet leder till igenslamning av bottnar, vilket påverkar den bentiska faunan. 

Igenslamningen påverkar i sin tur syresättningen av bottnen, som är nödvändigt för bl.a. 

romöverlevnaden hos fiskar (Larsen m.fl. 2011). 

1.2.4 Metylkvicksilver 

En förhöjd grundvattennivå och ökad urlakning av ämnen påverkar även bildningen och 

transporten av metylkvicksilver till vattendraget. Metyleringen, som utförs av bakterier, sker 

under anaeroba förhållanden, som ökar i utbredning när grundvattennivån höjs (Laudon 

m.fl. 2011). Metylkvicksilvret binder till organiska föreningar och transporteras ut med dessa 

till vattendraget (Parvari m.fl. 2003). Utsätts organismer för metylkvicksilver, från 

omgivningen eller genom födointag, ackumuleras ämnet i organismens celler och blir vid 

höga halter toxiskt (Malaj m.fl. 2012).  

1.2.5 Strandzonen 

Strandzonen är det terrestra området som påverkas av vattendragets högsta och lägsta 

vattenföring och som står för transporten av vatten och partiklar till vattendraget (Ilhardt 

m.fl. 2000). En tät bevuxen strandzon kan för små vattendrag innebära ett kontinuerligt, 

eller säsongsmässigt, inflöde av växtmaterial, och skugga som minimerar solinstrålning och 

därför algproduktion i vattendraget. Avverkning i strandzonen kring mindre vattendrag kan 

därför få plötsliga effekter då basen av energiflödet förändras, från att till största delen bestå 

av alloktont kol (kolföreningar tillfört från omgivningen), till att till största delen bestå av 

autokton produktion (primärproduktion i vattendraget) (Wallace m.fl. 1999, Ely och Wallace 

2010, Sakamaki och Richardson 2011). Vid avverkning av vegetation kring ett vattendrag 

minskar tillförseln av växtmaterial, en viktig födoresurs för många akvatiska organismer, och 

ljusinsläppet till vattendraget ökar då krontäcket minskar. Ett ökat ljusinsläpp påverkar 

algproduktionen som gynnas av både ökad ljusmängd och högre vattentemperatur som följd 

av ökad ljusinstrålning (Göthe m.fl. 2009). Dock ökar även utstrålningen under dygnets 

mörka timmar vilket kan resultera i kortsiktiga temperaturvariationer som i vissa fall kan 

vara letala för akvatiska organismer (Thompson m.fl. 2008). Vattendrag som är beroende av 

alloktont organiskt material återhämtar sig inte till fullo innan omgivningen återgått till 

samma stadium som innan avverkning, eftersom även om tillförseln av terrestert material 

kommer att fortgå är det i mindre utsträckning än innan avverkning (Webster m.fl. 1992). 

Avverkning nära strandzonen kan dock även leda till en tillfälligt ökad tillförsel av växtdelar 

som skapar heterogena miljöer, dämningar, där suspenderade partiklar kan sedimentera 

(Thompson m.fl. 2008). Bildandet av dessa miljöer kommer dock snabbt att minska då 

omgivande skog, efter avverkning, domineras av unga individer med låg mortalitet. 

1.3 Kalavverkningseffekter på abundansen av bentiska funktionella 

födogrupper. 

Genom att studera sammansättningen av olika bentiska funktionella födogrupper och hur 

denna förändras, kan kort- och långsiktiga förändringar i resursbasen studeras (Ely och 

Wallace 2010). Organismers fysiologiska anpassning till olika sorters föda avgör 

klassificeringen av funktionella födogrupper (Bilaga 1). Gemensamt för individer inom varje 

grupp är den typ av mekanism genom vilken födan intas snarare än vilken föda som intas 

(Cummins och Klug 1979). 

Ekosystem är ständigt i förändring och störningar upprätthåller detta genom att skapa 

heterogeniteten både på lokal- till landskapsnivå (Sousa 1984). Till skillnad från kortvariga, 
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kraftiga störningar är avverkning kring vattendrag en stressande störning med långsiktiga 

konsekvenser för det akvatiska ekosystemet (Ely och Wallace 2010). En sådan långsiktig 

störning kan leda till förändrad artsammansättning av makroevertebrater, som har en viktig 

ekologisk roll i många system (Nicola m.fl. 2010), och därigenom förändrade processer i de 

akvatiska systemen. En förändrad samhällsstruktur, framför allt en förlust av arter, har visat 

sig påverka nedbrytningshastigheten av växtmaterial negativt, vilket troligen har effekter i 

hela näringskedjan. En ökad abundans av kvarvarande arter kompenserar inte förlusten av 

en art och nedbrytningshastigheten av växtmaterial blir därför lägre (Jonsson m.fl. 2001). En 

lägre nedbrytningshastighet leder till att frigörandet av bundna näringsämnen, som frigörs i 

nedbrytningsprocessen, minskar. Dessutom leder en minskad nedbrytningshastighet till 

mindre produktion av partiklar till system och organismer, som är beroende av dessa 

partiklar som födoresurs, längre ned i vattendraget (Wallace och Webster 1996). 

Orsaken till förändring i bottenfaunan kan vara svåra att fastslå då många omgivande 

faktorer förändas samtidigt, samt att punktkällor för störning kan förekomma på flera platser 

i ekosystemet (Larsen m.fl. 2011). Strukturen på bottnen av vattendrag anses vara en av de 

viktigaste faktorerna som reglerar habitat och därför förekomsten av evertebrater. En 

förändring av bottenstrukturen som följd av t.ex. skogsavverkning kommer därför få stora 

effekter på organismerna i vattendraget (Rabeni m.fl. 2005).  

1.3.1 Förändrad näringsbas 

Scrapers och shredders (för definition, se Bilaga 1), som livnär sig på olika födokällor, är 

viktiga komponenter i akvatiska ekosystem. När det sker förändringar i näringsbasen 

kommer sammansättningen och den relativa tätheten av dessa funktionella födogrupper att 

förändras. En reduktion av inflödet av växtmaterial kommer att påverka shredders negativt, 

samt de predatorer som konsumerar dessa (Göthe m.fl. 2009). Studier har också visat att ett 

minskat antal shredders kan påverka förekomsten av collectors negativt (Jonsson och 

Malmqvist 2005), eftersom finfördelat växtmaterial är en betydande födoresurs för 

collectors. En ökning av algproduktionen kommer att gynna scrapers och de predatorer som 

konsumerar dessa. Predatorer som är generalister påverkas obetydligt av en förändrad 

resursbas och efterföljande förändringar i konsumenternas sammansättning, eftersom de har 

ett switching-beteende, vilket innebär att de konsumerar det för stunden mest lättillgängliga 

bytet (Cummins och Klug 1979). Till exempel, vid en eventuell ökning av herbivora taxa kan 

predatorer helt övergå till födosök på denna födogrupp (Göthe m.fl. 2009). En tid efter 

avverkning, när krontaket återhämtar sig och ljusinstrålningen minskar, kommer systemet 

återigen domineras av shredders (Webster m.fl. 1992). Dock, trots alla dessa förväntade 

förändringar i artsammansättningen som följd av avverkning visar flera undersökningar på 

utebliven respons (Ely och Wallace 2010, McKie m.fl. 2008). I Ely och Wallace (2010) 

undersökning minskade inflödet av organiskt material till vattendragen efter avverkning, 

men det fanns ingen skillnad i sammansättningen hos funktionella grupper i vattendrag med 

eller utan skog kring vattendragen. Detta resultat erhöll även McKie m.fl. (2008) i en 

jämförande studie mellan områden utsatta för kalavverkning och ej avverkade områden. En 

förklaring till uteblivna förändringar kan vara att kvaliteten på det organiska materialet som 

tillförs vattendraget blir högre när skogen kring vattendraget avverkas, eftersom vegetationen 

går från att vara barrdominerad skog till att vara lövdominerad primärskog (McKie m.fl. 

2008). Därigenom påverkas inte tätheten av shredders trots att mängden tillfört material 

minskar. 
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1.3.2 Sedimentbelastning 

I studier på hur sedimentbelastningen påverkar bottenfauna, har resultaten visat på minskad 

artrikedom, att känsliga taxa slås ut samt att vissa funktionella egenskaper missgynnas 

(Larsen m.fl. 2011). Variationen i resiliens mellan taxa leder till en förändrad 

artsammansättning hos bottenfauna, då känsliga ordningar så som Ephemeroptera, 

Plecoptera och Trichoptera reduceras i sin utbredning till fördel för Chironomidae (Rabeni 

m.fl. 2005). Påverkan på habitatet är dock inte den enda faktorn som leder till förändringar 

av artsammansättningen. Studien av Rabeni m.fl. (2005) visar att effekter som påverkar 

organismers födosöksstrategier har större effekt än ett förändrat habitat. Filtreringsorgan 

som slammar igen, minskad produktion av föda och minskat synfält för predatorer är 

exempel på några funktioner som påverkas. I system som påverkats av en ökande 

sedimentbelastning missgynnas alla funktionella födogrupper, men ofta ses en ökad andel 

gatherers och en minskad andel scrapers och filterers. Denna skillnad i påverkan visar att 

resiliensen mot sedimentbelastningen varierar mellan funktionella födogrupper. Enligt 

Larsen och Ormerod (2010) påverkar sedimentbelastningen även migreringsmönstret hos 

evertebrater. Under påverkan från sedimentbelastning befinner sig fler organismer i rörelse 

och koloniserar opåverkade områden. När sedimentbelastningen avtar kan därför påverkade 

områden återkoloniseras (Larsen och Ormerod 2010).  

1.3.3 Ökad näringsbelastning 

Vid avverkning kring små vattendrag ökar hastigt urlakningen av näringsämnena kväve och 

fosfor till vattendraget. Detta kan ha både kort- och långsiktiga effekter. Initialt kan en ökad 

näringstillgång gynna shredders. Minskad tillgång på växtmaterial, som kommer från 

omkringliggande land, kompenseras med ett ökat näringsinnehåll i växtmaterialet som finns, 

genom att de mikroorganismer som koloniserar och bryter ned växtmaterial ökar i biomassa 

som en effekt av mer lättillgänglig näring. Den långsiktiga effekten blir dock att mängden 

växtmaterial minskar snabbare när mikrobernas metabolism stimuleras och nedbrytningen 

av växtmaterialet ökar (Cross m.fl. 2006). Cross m.fl. (2006) studie visade att den initiala 

effekten på produktionen av konsumenter (shredders), efter näringstillförsel, var både högre 

i abundans och biomassa. En annan studie visade dock på en minskad biodiversitet som följd 

av ökad näringstillgång - förmodligen beroende på att generalister gynnas till nackdel för 

specialister (Gafner och Robinsons 2007). Eftersom shredders kan gynnas kan även 

collectors, som till viss del är beroende av shredders födoaktivitet (Jonsson och Malmqvist 

2005), och predatorer som äter shredders, gynnas av näringstillförsel. Dock, i system där 

näring tillförs kontinuerligt antas de initiala effekterna utebli (Cross m.fl. 2006).  

Vid kalavverkning av skog förändras många förutsättningar för små vattendrag och de 

organismer som är beroende av dessa habitat. Näringsbasen för födoväven skiftar från att 

bestå av växtmaterial producerat i den terrestra miljön till en ökad algproduktion i det 

akvatiska systemet. Denna skiftning i födobasen borde visa sig i tätheten av de olika 

funktionella grupper då scrapers, som äter mestadels alger, gynnas och förekomsten av 

växtdelsberoende shredders och shreddersberoende collectors minskar. Hur kraftig och 

långvarig denna förändring blir beror delvis på hur snabbt omgivningen återhämtar sig till 

förutsättningarna som rådde innan avverkning. Hypotesen för denna undersökning är att en 

förändring i abundans av funktionella födogrupper kommer att ske efter avverkning och att 

återhämtning kommer att ske successivt med återhämtningen av omgivningen.  



6 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur kalavverkning påverkar funktionella 

födogrupper i små vattendrag och hur återhämtningen av dessa sker då omgivande skog 

återhämtar sig. Övriga frågeställningar som kommer att försöka besvaras är: 

 I vilken takt sker återhämtningen? Är återhämtningen snabb eller sker den successivt 

med ökande ålder på omgivande skog? 

 Förändras sammansättningen och de relativa tätheterna av funktionella födogrupper 

efter avverkning?    

 Vilken/vilka faktorer bidrar till förändringen i sammansättningen och relativa 

tätheter av funktionella grupper?  

 

2. Material och metod 

2.1 Lokalbeskrivning 

För att undersöka hur kalavverkning påverkar funktionella födogrupper och hur påverkan 

utvecklas över tid valdes lokaler som representerar olika stadier i successionen av omgivande 

skog. Elva vattendrag, med storlek varierande från 0,4-1m, belägna över högsta kustlinjen i 

Västerbotten eller Ångermanlands inland (figur 1) valdes ut, med en variation i ålder mellan 

nyligen avverkad till aldrig avverkad. Åldern på skogen inom avrinningsområdet för 

vattendragen kunde variera, men skogen i området närmast provpunkterna bestämde åldern 

på lokalerna. Exempel på lokaler finns i figur 2. Tabell med vattendragens koordinater och 

uppmätta variabler finns i Bilaga 2.   

 

Figur 1. Karta över lokalerna som används i studien. Punkterna motsvarar använda platser. 
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Figur 2. Exempel på varierande ålder på omgivande skog i lokaler som provtagits. a)ca 5 år, b)30 år och c)60 
år.  

2.2 Metod och material 

2.2.1 Insamling av bottenfauna 

För insamling av bottenfauna användes en 

Surber-provtagare (figur 3) med basalmåtten 

20x25cm. Vissa kriterier var nödvändiga att 

uppfyllas på platser där provtagning med Surber- 

provtagaren skulle kunna ske. Dessa var platser 

där vattendragen var relativt snabbt 

strömmande, hade hård botten, samt hade ett 

vattendjup på mindre än 20cm, vilket 

motsvarade höjden på Surber-provtagaren. 

Större stenar inom Surber-provtagarens 

basalarea avlägsnades och skrubbades med 

diskborste i en vattenfylld hink för att även få 

med organismer på större substrat. 

Vattendragets bottensubstrat inom Surber-

provtagarens basalarea stördes därefter för hand under ca 1 minut. Insamlat material 

förvarades i whirl-bags med 10ml tillsatt 95 % -ig alkohol. Detta upprepades fem gånger 

inom en sträcka på 50m som uppmättes med måttband vid varje lokal. I labb förvarades 

proverna i kylskåp (+6° C). 

2.2.2 Övrig datainsamling 

Åldern på omgivande skog bestämdes visuellt genom att väga samman faktorer som påverkas 

av ålder; höjd på vegetation, trädslag, död ved m.m. Krontäckningsgraden uppmättes med en 

sfärisk densiometer, enligt dess instruktioner, på lokalens nedersta, mittersta och översta 

punkt, samt i alla väderstreck. Vattenprov för pH togs uppströms översta provpunkten för 

bottenfaunainsamlingen och förvaring av vattnet skedde i ursköljda plastburkar. Under tid i 

fällt förvarades vattenproverna i en kylbag.  

2.3 Laboratorieanalys 

2.3.1 Bestämning av funktionella födogrupper 

Insamlade bottenfaunaprover sköljdes genom silar för att dela in proven i en grovkornig och 

finkornig del. Proven bearbetades sedan genom att lägga materialet i en vit vanna med 

vatten. Därefter avlägsnades alla synliga organismer med pincett för förvaring i gemensam 

burk med 70 % -ig alkohol. Med stereolupp delades, med hjälp av bestämningsnycklar 

(Hauer och Lambert 1996, Nilsson m.fl. 1996), organismerna från varje prov in i funktionella 

Figur 3. Surber-provtagaren  som användes vid 
provtagningen av bottenfauna. Måtten visar 
basalytans bredd och längd. 
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födogrupper; Plecoptera till predatorer eller shredders, Trichoptera till predatorer, scrapers 

eller collector/filterers och Diptera till collectors/filterers, collector/gatherers. Två grupper 

med organimser utan funktionell indelning skapades. Till Diptera-övrigt delades evertebrater 

som ej var av familjerna Chironomidae eller Simuliidae och i Övrigt hamnade ej identifierade 

individer t.ex. skalbaggslarver. Sammanställning av indelning finns i Bilaga 3. 

2.3.2 Vattenkemi och krontäckningsgrad 

Krontäckningsgrad beräknades enligt instruktioner för densiometern på värden som 

uppmätts i fält. För lokaler vid Krycklan, Käringberget och Gammtratten användes pH-data 

från befintliga mätstationer. För övriga lokaler analyserades vatten för pH. 

2.4 Statistik 

2.4.1 Bearbetning av data 

För varje prov omräknades antalet inom varje funktionell födogrupp från antal/prov till 

antal/m2 (baserat på Surber-provtagarens basalarea). Medelvärden per lokal för varje 

funktionell grupp beräknades sedan.  

2.4.2 Analyser 

För att testa normalfördelning utfördes ett Andersson-Darling normalitetstest. Icke 

normalfördelade data log-transformerades. Data som efter transformering ej uppvisade 

normalfördelning analyserades med icke-parametriska tester. Om log-transformering inte 

var tillräcklig för att erhålla normalfördelning och normalfördelade värden krävdes i analysen 

(multipelregression) ranktransformerades datamaterialet. För att detektera linjära samband 

användes regressionsanalyser. Den icke-parametriska metoden Spearmans korrelationstest 

användes för att statistiskt testa samband mellan icke normalfördelade variabler. 

Multipelregression användes för att se om flera oberoende variabler resulterade in en modell 

med högre förklaringsgrad än de parvisa korrelationerna. Data bearbetades i Excel och 

analyser utfördes i MINITAB. 

 

3. Resultat 

3.1 Data  

Grupperna Diptera-övrigt och Övrigt utgjorde en väldigt liten del av den totala mängden och 

var heller inte relevanta för undersökningen och analyserades därför inte. Endast ett fåtal 

data uppvisade normalfördelning. Därför användes enbart log-transformerade värden i 

analyserna. Krontäckningsgrad uppvisade ej normalfördelning efter log-transformering och 

analyser innehållande den faktorn utfördes därför med icke-parametriska tester och med 

ranktransformerat data vid multipelregressionerna.  

3.2 Korrelation mellan uppmätta variabler 

3.2.1 Krontäckningsgrad 

Resultatet av Spearmans korrelationstest visade ej på linjär korrelation mellan 

krontäckningsgrad och tid efter avverkning (p>0,05). Dock uppvisade krontäckningsgrad och 

tid efter avverkning en signifikant icke-linjär korrelation (p<0,05), där krontäcket var mest 

öppet tidigt efter avverkning, slöts snabbt och planade ut (figur 4). 
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Figur 4. Utvecklingen av krontäcket med tid efter avverkning, mätt i procent täckt yta.  

3.2.2 pH 

Mätdata för pH erhölls endas från nio av elva lokaler. Avsaknad av data från två lokaler 

berodde på att analyser från mätstationerna vid Käringberget drog ut på tiden. Analyser 

inkluderat pH genomfördes utan data från dessa lokaler. Signifikant linjär korrelation mellan 

pH och tid efter avverkning kunde ej bekräftas, dock låg p-värdet nära signifikant nivå 

(p=0,078). Lägst pH uppmättes tidigt efter avverkning och högst vid hög ålder på omgivande 

skog (figur 5). Mellan krontäckningsgrad och pH erhölls inga signifikanta, linjära 

korrelationer.  

 

  

Figur 5.  Förändringen i pH med tid efter avverkning. Den streckade trendlinjen indikerar på korrelation nära 
signifikans (p<0,10). 
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3.3 Variablernas sammanlagda effekt på abundansen av de funktionella 

födogrupperna 

Resultatet av multipelregressionen visade att variablerna ”tid efter avverkning” och pH 

förklarade mest av förändringen i abundans hos de funktionella födogrupperna. 

Krontäckningsgrad bidrog obetydligt till förändringen hos de olika funktionella 

födogrupperna, med undantag för collector gatherers, och analyserades därför inte separat 

(tabell 1).  

Tabell 1. Resultat från regressionsanalyser och multipelregressioner, mellan oberoende variablerna ”tid efter 
avverkning”, pH och krontäckningsgrad och de olika funktionella födogrupperna. Förklaringsgraden (r2) är 
uttryckt i procent (%).*  indikerar signifikanta modeller (p<0,05).    

Funktionell 
födogrupp Tid efter avverkning pH Tid + ph Tid+pH+krontäckningsgrad 

Predator 38,3%* 58,4%* 63,7%* 71,50% 

Shredder 49,5%* 43,9%* 63,1%* 68,80% 

Scraper 49,0%* 48,8%* 65,1%* 77,1%* 

Collector filterer 28,70% 76,6%* 71,8%* 77,4%* 

Collector gatherer 32,10% 31,20% 33,40% 78,80% 

 

3.4 Förändring i abundans 

3.4.1 Total abundans 

Det fanns ett signifikant, negativt, linjärt samband mellan det totala antalet organismer och 

tid efter avverkning (p=0,035), där högst abundans uppmättes tidigt efter avverkning och 

lägst vid den äldsta lokalen (figur 6). 

 

Figur 6. Utvecklingen av den totala abundansen med tid efter avverkning. 
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3.4.2 Funktionella födogrupper  

På samma sätt som för den totala abundansen fanns det signifikanta, negativa samband 

mellan tid efter avverkning och predatorer (p=0,043), scrapers (p=0,017) och shredder 

(p=0,016). Nära signifikanta, negativa samband erhölls mellan tid efter avverkning och 

collector gatherers (p=0,089) samt collectors filterer (p=0,069). För samtliga funktionella 

födogrupper var abundansen högst tidigt efter avverkning för att sedan avta när omgivande 

skogsålder ökade (figur 7a-e).  

 

Figur 7a-e. Resultat av regressioner mellan tid efter avverkning och abundansen av a) predatorer, b) shredders, 
c) scrapers, d) collector gatherers och e) collector filterers. Heldragen trendlinje visar på signifikant samband 
(p<0,05), medan streckad linje visar på nästan signifikant samband (p<0,10).  

Vid test av förändringar i relativa abundanserna mellan de funktionella födogrupperna visade 

endast collector gatherer en signifikant, icke-linjär förändring med tid efter avverkning 

(p<0,05). Låga proportioner av collector gatherer, i förhållande till de andra funktionella 

födogrupperna, erhölls tidigt efter avverkning och i de vattendrag med äldst omgivande skog. 

Högst proportion när omgivande skog var mellan 20-30år.  
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4. Diskussion 

4.1 Utbredning av funktionella födogrupper 

Resultatet av analyserna visade att den antagna hypotesen stämde; abundanserna av de 

funktionella födogrupperna förändrades efter omgivande skog avverkades. Däremot var det 

lite förvånande att alla funktionella födogrupper uppvisade högst abundans tidigt efter 

avverkning för att sedan avta när omgivande skog blev äldre. En ökad instrålning med högre 

algproduktion är en vanlig effekt av avverkning, eftersom krontäcket minskar. 

Krontäcksmätningarna bekräftade att skuggningen av vattendragen minskade efter 

avverkning, vilket indikerar att algproduktionen borde ha ökat. En ökad födobas av alger för 

scrapers förklarar därför mest troligt den observerade ökningen i abundans av denna 

födogrupp. Den höga abundansen av shredders i nyligen avverkade områden var mindre 

väntad, eftersom minskat krontäcke leder till en minskad tillförsel av växtmaterial och därför 

en mindre födobas för shredders. Detta borde därför leda till en minskad abundans av denna 

funktionella födogrupp. Studier har dock visat att reduceringen av shredders efter avverkning 

(minskat krontäcke) kan utebli (McKie m.fl. 2008, Ely och Wallace 2010), vilket kan bero på 

att näringsinnehållet i den föda som finns tillgänglig ökar. Dessutom, under tidig succession 

domineras strandzonen av mer prefererade trädslag, som t.ex. björk och al, för att sedan 

övergå till dominans av mer svårnedbrytbart växtmaterial (barrträd). Den ökande 

abundansen av shredders och scrapers, som följd av den ökade tillgången på föda i basen av 

födoväven (alger och tillfört växtmaterial eller växtmaterial av högre kvalitet) borde även 

påverka produktionen av partiklar, som följd ökad födoaktivitet hos dessa grupper, och 

därmed abundansen av collectors. Högre trofinivåer, d.v.s predatorer, borde även påverkas 

då antalet tillgängliga byten (primärkonsumenterna) ökar (Stone och Wallace 1998, 

Thompson m.fl. 2009). Mina resultat är i linje med dessa prediktioner, eftersom en högre 

abundans av predatorer, och en näst intill signifikant högre abundans av collectors, fanns i 

bäckar med omgivande skog som nyligen blivit avverkad.    

Eftersom alla funktionella födogrupper fanns närvarande vid alla lokaler kan slutsatsen dras 

att alla funktionella födogrupper förekommer i vattendrag oberoende av ålder på omgivande 

skog och att deras förekomst inte påverkas nämnvärt av skogsbruk. Däremot varierar de 

relativa abundanserna av de olika grupperna längs åldersgradienten, men inte på ett linjärt 

sätt. Till exempel ökade proportionen av alla övriga funktionella födogrupper när 

abundansen av collector filterers minskade, eftersom filterers dominerade det totala antalet 

individer i merparten av proverna. För att fastslå om den höga abundansen av filterers 

förklaras av mer gynnsamma förhållanden eller en ökad partikelproduktion krävs fler 

undersökningar. Vid provtagningen observerades dock att lokalerna där antalet filterers var 

högst hade en väldigt stor variation mellan provpunkter. Till viss del kan dock pH förklara 

den höga  abundansen av filterers tidigt efter avverkning. Knott (fam. Simuliidae) som hör till 

denna funktionella födogrupp, har visat sig ha en negativ korrelation med pH (Malmqvist och 

Erikssons 1995) och pH tenderade att vara lägre efter avverkning. 

4.2 Förklarande variabler 

I denna studie erhölls inga signifikanta, linjära samband mellan de olika oberoende 

variablerna. Det fanns dock ett icke-linjärt samband mellan tid efter avverkning och 

krontäckningsgrad, vilket troligtvis kan förklaras av att vegetationen växer upp och skuggar 

vattendragen inom en kort tid efter avverkning. Redan efter ca 20 år kunde nivåer 

motsvarande äldre skogar uppmätas, ett mönster som tidigare undersökningar (Ely och 

Wallace 2010) också visat. Den snabba återhämtningen av krontäcket kan förklara varför 
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krontäckningsgraden inte förklarar förändringen i bottenfauna då denna fortsätter att 

förändras trots krontäckets utbredning är densamma. Alternativet är att effekten av minskat 

krontäcke på bottenfaunasamhället gradvis avtar över flera årtionden, trots att den 

ursprungliga orsaken till förändringarna återhämtar sig snabbt. 

Tillsammans hade tiden efter avverkning och pH störst inverkan på abundansen av de olika 

funktionella födogrupperna. Att lågt pH visade sig förklara en stor del av ökningen var 

överraskande, då pH visat sig påverka organismer negativt, dock mest när pH ligger på 

väldigt låga nivåer (pH ≤4.0)(Courtney och Clements 1998). Ordningen som enligt Courtney 

och Clements (1998) har lägst reseliens mot lågt pH är dagsländor (Emepheroptera) och inga 

dagsländor hittades i något av de undersökta vattendragen. Bäcksländor (Plecoptera), 

däremot, tål lågt pH och ökningen av shredders, och till viss del predatorer, skulle kunna 

förklaras av en ökning av bäcksländor. En utebliven förändring i abundans eller en ökning i 

abundans, efter kalhuggning (och minskat pH) skulle kunna förklaras med att känslig 

bottenfauna ersätts av mer toleranta. Därigenom kompenseras den förlorade abundansen, 

eller till och med leder till ökningar av abundans, tack vare ökade och mer högkvalitativa 

resurser. 

Trots att studier visat att pH kan har en relativt liten eller positiv påverkan på täthet 

(Courtney och Clements 1998, Heino 2005) visar mina resultat att pH förklarar en stor del av 

förändringen hos de funktionella födogrupperna, samt att pH har ett negativt samband med 

abundans då högst abundans erhölls vid lägst pH. Det är dock svårt att bedöma de enskilda 

effekterna av de olika uppmätta variablerna. Dessutom kan faktorer som inte mättes i denna 

studie påverka resultaten. Exempel på ej uppmätta variabler som kan ha stor inverkan, och 

som dessutom påverkas av skogsbruk, är sedimentbelastning och näringstillförsel. Studier 

har visat på negativ effekt av sedimentbelastning på täthet. Enligt Rabeni m.fl (2005) 

påverkas vissa födosöksstrategier mer än andra av sedimentbelastning. Till exempel har 

filterers lägst resiliens mot sedimentbelastning, eftersom de föredrar ett exponerat fast 

substrat (stenar), vilket kan förklara varför denna grupp inte visade samma signifikanta 

samband med tid efter avverkning som de andra grupperna gjorde. Dessutom borde den 

ökade mängden primärkonsumenter (shredders och scrapers) leda till en ökad produktion av 

tillgänglig föda (partiklar) för filterers (Jonsson och Malmqvist 2005). Att en ökning i 

abundansen av filterers därför inte kunde statistiskt säkerställas kan bero på en negativ effekt 

av ökad sedimentbelastning efter skogsavverkning. En eventuell näringsökning som följd av 

ökad avrinning efter avverkning påverkar algproduktionen och bakterietillväxten positivt 

(Laudon m.fl. 2011) vilket kan förklara varför scrapers abundans förblir på höga nivåer efter 

det att krontäcket återhämtat sig. Om sediment- och näringsbelastning, som inte mättes i 

denna studie, förändras linjärt med pH skulle det kunna vara dessa variabler som orsakar det 

oväntat kraftiga sambandet mellan förändring i pH och abundans hos de funktionella 

födogrupperna.  

4.3 Framtida undersökningar 

En faktor som kan påverka resultatet är vilka metoder som används och vilka åtgärder som 

vidtagits vid avverkning. Studier har visat att skogsbruksmetoderna har stor betydelse vad 

gäller effekter på vattendrag och de organismer som finns i dessa (Thompson m.fl. 2009). 

Huruvida differentierade skogsbruksmetoder använts vid de olika lokalerna undersöktes 

aldrig och om detta skett så kan detta inverka på resultatet i undersökningen. En annan 

faktor som jag inte tog hänsyn till i denna undersökning är att det finns en mosaik av 

skogsåldrar inom alla bäckars avrinningsområden. För faktorer som direkt påverkar 
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provpunkterna, t.ex. krontäckningsgrad som reglerar ljusinstrålning och således 

algproduktion och tillförsel av växtmaterial, är det lokala skogstillståndet säkert en bra 

variabel att använda. Däremot påverkas näringstillförsel, pH och sedimentbelastning av 

processer och markanvändning uppströms provpunkterna. Eftersom till exempel pH visade 

sig vara en viktig faktor för abundansen av de olika funktionella födogrupperna vore 

vattendrag med avrinningsområden som har skog av samma ålder att föredra för den här 

typen av undersökningar. Alternativt skulle man kunna kartlägga de olika skogsåldrarna 

inom varje avrinningsområde för att se hur detta påverkar mätningarna. 

Undersökningar har visat att pH ändras marginellt eller uppvisar oförändrade värden efter 

kalavverkning i omgivande skog (Tremblay m.fl. 2009, Grand och Lavkulich 2012). 

Resultatet i denna undersökning visar dock en trend med lägst värden tidigt efter avverkning 

och högst värden i den mer opåverkade skogen.  Förklaringen till trenden kan vara att några 

värden var månatliga medelvärden medan andra var enbart värden för provtagningstillfället. 

Att preferera är mer jämförbara värden.  

För att förstärka de resultat som erhölls i studien krävs provtagning med fler replikat vid 

varje ålder. Tid fanns inte för att göra detta i denna studie. Dessutom är det ett problem att 

hitta vattendrag med samma förutsättningar inom ett begränsat geografiskt område. Om 

vattendragen blir för geografiskt utspridda kan variationen i grundförutsättningarna, så som 

geologi och klimat, mellan vattendragen blir för stora för att man ska kunna hitta några 

mönster. I min studie fanns inga vattendrag med skog i ålder mellan 30-50 år, vilket skulle 

ha varit bra att ha, men de linjära sambanden i många av analyserna indikerar ändå att 

resultaten från sådana vattendrag skulle hamna i linje med de erhållna resultaten.  

Som tidigare nämnts är det troligt att en kombination av faktorer påverkar abundansen av 

olika funktionella födogrupper. Det skulle därför vara intressant att inkludera flera faktorer i 

undersökningen och se hur dessa varierar efter avverkning samt hur dessa kan påverka 

funktionella födogrupper. Troligt är att flera faktorer, som t.ex. sediment- och 

näringsbelastning, i kombination förklarar förändringarna, som följd av skogsbruk, i 

akvatiska system. 

Denna undersökning har fokuserat på funktionella födogrupper och resultatet av detta har 

visat på att förekomsten av olika funktionella grupper är densamma i vattendrag belägna i 

unga (5 år) och gamla skogar (100år+). Dock visade det sig att abundansen av alla grupper 

varierar från att vara högst tidigt efter avverkning för att sedan avta och uppvisa lägst 

abundans i gamla skogar. Detta indikerar att bottenfaunan i unga skogar kan utföra 

ekosystemtjänster i samma, om inte högre, utsträckning som i gamla skogar. Dock är 

indelningen i funktionella födogrupper taxonomiskt grov i familjer. Det har visat sig att 

artdiversiteten är viktig för utförandet av ekosystemfunktioner i vattendrag. Exempelvis 

minskar nedbrytningshastighet av växtmaterial, en process som är viktig för både kol- och 

kvävecykeln, i system med låg diversitet (Jonsson m.fl. 2001). Detta kommer i sin tur 

påverka större vattendrag, vilka är beroende av processerna som sker uppströms i de mindre 

vattendragen. Det är därför viktigt att i framtida studier undersöka hur artdiversiteten inom 

de olika funktionella födogrupperna förändras med tid efter avverkning för att se hur 

processer i vattendrag kan komma att påverkas. 
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5. Slutsats 
Resultatet från min undersökning visar att abundansen av funktionella födogrupper 

förändras när omgivande skog avverkas. Avverkning visade sig leda till en ökad abundans av 

predatorer, shredder och scrapers och tiden efter avverkning och pH förklarade den största 

delen av förändringen. Att kalavverkning leder till högre abundanser av bottenfauna i små 

vattendrag bör beaktas vid diskussioner kring skogsbrukets effekter på akvatiska system och 

vilka åtgärder som bör vidtas för att minimera eventuella negativa effekter. I slutet av en 

rotationsperiod består produktionsskogar av tät, likåldrig skog och domineras av barrträd 

(Skogsstyrelsen c 2012), vilket innebär en homogen, lågproduktiv miljö för organismer i små 

vattendrag. När skogen avverkas öppnas krontaket upp och tillåter lövträd att etablera sig 

samt ökar algproduktionen då ljusinsläppet ökar. I äldre, opåverkade skogar (+100 år) som 

har träd av olika åldrar skapas luckor i krontäcket naturligt genom störningar och 

självdöende träd (McCarthy och Weetman 2006). På så sätt skapas naturligt en mer 

heterogen miljö med öppna partier där solljus når ner till små vattendrag och där lövträd 

förmår att etablera sig. Enligt mina resultat skulle sådana miljöer kunna uppvisa höga 

abundanser av bottenfauna. Dock, eftersom majoriteten av den svenska skogen består av 

likåldrig produktionsskog (Skogsstyrelsen 2012b) finns sannolikt en brist på sådana 

högproduktiva ”hotspots” i små vattendrag. Ur ett landskapsperspektiv skulle man därför 

kunna påstå att kalavverkade ytor representerar de öppna ytor som i en opåverkad skog 

skapas naturligt. Naturlig luckdynamik, som beskriven ovan, och storskalig kalavverkning 

bör dock inte jämställas, eftersom det är väl känt att små vattendrag på många sätt (och på 

sätt som inte undersöktes i denna studie) påverkas negativt av kalavverkning (Ely och 

Wallace 1996, Thompson m.fl 2009, Göthe m.fl. 2009). Däremot är det fullt möjligt att mer 

småskalig avverkning, så som plockhuggning, skulle kunna användas för att öka 

heterogeniteten kring små vattendrag, skapa luckor och därigenom gynna organismer som 

scrapers och shredders, som är beroende av mer öppna miljöer, samtidigt som de kända 

negativa effekterna av kalhyggesbruk undviks. Fler och mer omfattande studier kring detta 

behövs dock för att långtgående slutsatser ska kunna dras. 
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Bilaga 1: Beskrivning av funktionella födogrupper. 

Shredders 

Shredders, eller detritivorer, föredrar föda bestående av partiklar av grovt organiskt material 

(>1 mm), även kallat detritus, t.ex. död ved, löv, barr m.m. Undersökningar gjorda har visat 

att preferens sker mot material som koloniserats av mikroorganismer, som bakterier och 

svampar (Cummins och Klug 1979). Det organiska materialet konsumeras av shredders som 

finfördelar materialet till partiklar som sedan kan nyttjas av den funktionella gruppen 

collectors (Jonsson och Malmqvist 2005). Till gruppen shredders hör arter av ordningarna 

Plecoptera (bäcksländor), Trichoptera (nattsländor) och Diptera (tvåvingar) (Cummins och 

Klug 1979).  

 

Collectors 

Collectors har många olika anpassningar till att samla föda. Detta pga. av att gruppen 

collectors kan samla föda i ett brett spann av partikelstorlekar. Gruppen delas in i gatherers 

(samlare) och filterers (filtrerare). Det som skiljer dessa åt är att filterers samlar ihop 

suspenderat material, partiklar i rörelse, medans gatherers letar sedimenterade partiklar på 

bottnen av vattendraget. Skillnaden mellan födan hos collectors och shredders är storleken 

på partiklar då collectors föredrar finfördelat organiskt material (<1 mm). Det finns även 

vissa organismer som både filtrerar vatten samt samlar sedimenterade partiklar i området 

runt dem. Till filterers hör vissa arter inom ordningarna Ephemeroptera (dagsländor) och 

Diptera (främst knott). Till gatherers hör arter från ordningen Diptera (främst mygg) och 

Trichoptera (Cummins och Klug 1979). 

 

Scrapers 

Den funktionella födogruppen scrapers innehåller makroevertebrater som utvecklat 

morfologiska anpassningar för att kunna beta på föda som ansamlas på ytor. Förutom dessa 

anpassningar har de utvecklat egenskaper, t.ex. tillplattad kroppsform och gälar med 

funktion att även fungera som sugkoppar, som gör det möjligt att kunna kolonisera 

exponerade ytor som utsätts för turbulens och höga vattenhastigheter. Till gruppen scrapers 

hör vissa Ephemeroptera och Trichoptera (Cummins och Klug 1979). 

 

Predatorer 

Till denna grupp hör makroevertebrater anpassade till att införskaffa föda genom att fånga 

byten. Tillgången på byten påverkar predatorers beteende. Då tätheten av föda är begränsad, 

påverkar detta energikrävande processer som morfologisk utveckling och beteende (framför 

allt aktivitet) hos predatorer. Till exempel minskar sökandet efter byten, något som tros vara 

en energisparande anpassning (Cummins och Klug 1979). 



 
 

 

Bilaga 2: Lokalinformation 

 

Tabell 1. Information om lokalerna som ingick i studien, koordinater för dessa, samt faktorer som uppmäts vid varje lokal. 

 

 

 
Lokal Tid efter avverkning (år) Dominerande. trädslag pH Krontäckningsgrad (%) Koordinater X.Y 

Balsjö 4 5 Björk 4,7 16,7 7104636.1653642 

Käringberget 8 10 Björk/Gran - 90,7 7101912.1646853 

Käringberget 1 15 Björk - 68,5 7112155.1636505 

Gammtratten 1 15 Björk/Tall/Gran 4,7 80,8 7086562.1612317 

Strömsjö 16 20 Björk, Al 5,0 85,1 7117746.1664782 

Balsjö 3 25 Björk/Gran 5,2 84,2 7104345.1653403 

Strömsjö 6 25 Björk, Al 5,5 93,5 7113875.1663981 

Krycklan 1 60 Gran 5,4 94,8 7133075.1694025 

Krycklan 6 60 Gran 4,9 94,3 7133333.1692227 

Krycklan 7 80 Gran 4,9 96,6 7133078.1692552 

Gammtratten3 100 Gran 6,0 76,4 7083915.1610252 



 
 

 

Bilaga 3: Insamlat material 

 
Tabell 1. Infångat material vid varje lokal. Antalet för varje funktionell födogrupp är mätt i antal/lokal 

 

Lokalnamn Predatorer Shredders Scrapers 
Collectors 
filters 

Collectors 
gathering 

Diptera 
övrigt Övrigt Tot 

Balsjö 4 292 361 89 1307 99 67 4 2219 

Kärringberget8 194 64 14 502 93 45 2 914 

Gammtratten1 189 25 17 272 71 39 5 618 

Kärringberget 1 64 25 34 69 62 21 2 277 

Strömsjö 16 123 59 21 72 40 7 4 326 

Balsjö3 44 19 7 191 16 6 1 284 

Strömsjö6 235 31 29 104 19 9 5 432 

Krycklan1 34 14 14 45 22 18 2 149 

Krycklan6 225 38 8 268 56 24 2 621 

Krycklan7 95 37 23 567 32 27 2 783 

Gammtratten3 11 13 2 14 35 6 4 85 
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