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ABSTRACT 
 
Direct effects of the insecticide deltamethrin on zooplankton and benthic invertebrates were 
studied during an attempt to eradicate signal crayfish. In accordance with earlier studies the 
results of this investigation showed that deltamethrin is highly toxic for arthropods, while 
Rotifera, Oligochaeta and Mollusca have a higher tolerance. This study concludes that 
Rotifera in treated ponds coped with the actual concentration of deltamethrin used during the 
eradication attempt but that they probably got a different abundance and changed composition 
due to a new situation in competition and predation. Crustacean zooplankton totally 
disappeared, but approximately a month after the treatment they began to recolonise. All the 
taxonomical groups of arthropods drastically decreased in abundance, with total elimination 
of the most sensitive groups. The concentration of deltamethrin was not higher than that some 
species of Hydracarina and Chironomidae survived. 
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INLEDNING 
 
Bakgrund 
 

I Sverige är flodkräftan, Astacus astacus, det enda sötvattenlevande tiofotade kräftdjuret 
(Decapoda) som förekommer naturligt. Det mesta talar för att den invandrat till Skandinavien 
under Ancylustiden (9500-8000 f Kr), varför flodkräftan bör betraktas som en ursprunglig art 
i vår fauna. Flodkräftans dåliga förmåga att förflytta sig mellan olika vattensystem, de 
svenska vattendragens huvudsakliga öst-västliga riktning och det svenska klimatet har 
tillsammans medfört att dess naturliga utbredning begränsats till södra Sverige. Omfattande 
inplanteringar har dock ägt rum under de senaste 500 åren, varför utbredningsområdet har 
utökats till att inkludera norrlandskusten upp till finska gränsen samt enstaka lokaler i 
norrlands inland. Flodkräftan återfinns i många olika typer av vatten, från stora sjöar till små 
bäckar, och genom inplanteringar har den också spridits till isolerade dammar och 
vattenfyllda stenbrott. Förekomsten av flodkräfta har under det senaste århundradet minskat 
drastiskt i hela utbredningsområdet. Kräftpesten anses vara den främsta orsaken, men även 
försurning och miljöförändringar har bidragit till nedgången. Årligen drabbas nya 
flodkräftpopulationer av kräftpest samtidigt som försurning och annan miljöpåverkan utgör 
fortsatt hot. Med anledning av detta minskar flodkräftans förekomst, i såväl Sverige som 
övriga Europa, och artens långsiktiga överlevnad ansens som långt ifrån säkrad (Söderbäck & 
Edsman 1998). 
 
Kräftpesten anses utgöra det allvarligaste hotet mot flodkräftan. Kräftpestsvampen, 
Aphanomyces astaci, upptäcktes år 1860 då en epidemi bröt ut i Italien, men den har troligtvis 
sitt ursprung i Nordamerika. Orsaken till epidemiutbrottet i Italien är ej klarlagt men sannolikt 
kom kräftpestsvampen till Europa tillsammans med en amerikansk kräftart med ballastvatten. 
Kräftpesten kom till Sverige år 1907 och först drabbades Mälaren. Omfattande kräfthandel 
tillsammans med människors ökade rörlighet spred snabbt kräftpesten i Sverige. Idag har 
utbrott av kräftpest rapporterats från i stort sett samtliga huvudavrinningsområden från 
Dalälven och söderut. De områden i Sverige som helt undgått kräftpesten är, förutom landets 
norra delar, Öland och Gotland (Söderbäck & Edsman 1998). 
 
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftan hänger nära samman med förekomsten av den 
introducerade signalkräftan, Pacifastacus leniusculus. 1960 infördes signalkräftan till Sverige 
i syfte att ersätta flodkräftan i de vatten som drabbats av kräftpest. Signalkräftan kommer 
ursprungligen från Nordamerika. Den är såväl till utseendet som ekologiskt mycket lik 
flodkräftan. Den huvudsakliga orsaken till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att 
kräftpestsvapen förekommer som parasit hos i stort sätt alla signalkräftpopulationer. 
Signalkräftan och pestsvampen har utvecklat ett parisit/värd-förhållande där parasiten normalt 
inte dödar värden. Signalkräftor är således bärare av pesten vilket innebär att där signalkräftor 
med pestsvampen inplanteras blir förekomsten permanent i det aktuella vattenområdet. 
Därmed blir återetablering av flodkräfta omöjlig för överskådlig framtid. I de fall där arterna 
samexisterar utan förekomst av pestsvampen har det dessutom visat sig att signalkräftan har 
förmåga att tränga undan flodkräftan genom bättre konkurrensförmåga (Söderbäck & Edsman 
1998). 
 
Under hela 1980-talet skedde omfattande utbrott av kräftpest i flodkräftbestånd. Vid förra 
sekelskiftet fanns det i Sverige cirka 30000 flodkräftbestånd. På grund av kräftpestens 
härjningar fanns endast 5 % kvar i början av 2000-talet. 1998 fastställde Fiskeriverket och 
Naturvårdsverket ett åtgärdsprogram för bevarande av flodkräfta. Åtgärdsprogrammet innebär 
att åtgärder skall vidtas för att skydda flodkräftan (Fiskeriverket 2007).  
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Trots att utsättning av signalkräfta på Gotland har varit förbjudet sedan 1985 och trots att inga 
tillstånd gavs före detta år finns signalkräftan på Gotland (Fiskeriverket 2007, Ljunggren 
2008). Inventeringar under 2005 och 2006 bekräftade att signalkräfta finns vid tre lokaler på 
Gotland (Ljunggren 2008). 
 
Ingen kräftpest har kunnat beläggas på Gotland men enbart förekomsten av signalkräftor 
utgör ett potentiellt hot mot de gotländska flodkräftorna. Därför åläggs Länsstyrelsen på 
Gotland, i Fiskeriverkets och Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för bevarande av flodkräfta, 
att eliminera samtliga bestånd av signalkräfta från Gotland (Söderbäck & Edsman 1998). 
Genom en utrotning av signalkräfta skyddas den gotländska flodkräftan dels från utbrott av 
kräftpest men även från mellanartskonkurrens. 
 
Försök att utrota signalkräftan har skett såväl genom illegala privata initiativ (Gydemo 1995, 
Ljunggren 2008) som genom myndighets försorg (Petersson 2006). Även om åtgärderna har 
slagit ut delpopulationer vid en av lokalerna bör de sammantaget betraktas som ett 
misslyckande (Ljunggren 2008). Utrotning har återigen aktualiserats i och med att Gotland 
2007 fick status som nationellt skyddsområde för flodkräfta.  
 
Kräftor är svåra att utrota men erfarenheter visar att kemisk behandling är en mycket effektiv 
metod (Holdich et al. 1999, Peay et al. 2006). Den grupp av pesticider som anses mest 
ändamålsenlig är pyretriner och pyretroider, föreningar vilka påverkar nervsystemet och som 
är mycket potenta på alla former av leddjur men även på flertalet andra vattenlevande 
djurgrupper (Jolly et al. 1978, Andersson 1989, Haya 1989). Pyretrum är samlingsnamnet för 
sex naturliga kemiska substanser (pyretriner) som framför allt utvinns ur växterna 
Chrysanthemum cinerariaefolium och C. cineum.  Pyretroider är syntetiskt framställda former 
av pyretriner. De mer kända pyretroiderna är cypermetrin, permetrin och deltametrin 
(Ljunggren 2008).  
 
Fördelarna med framför allt pyretriner men även pyretroider är att de har låg giftighet för 
däggdjur och fåglar, att de har förhållandevis snabb nedbrytning, att rörligheten i mark är 
högst försumbar, och att de är ofarliga för växter (Kemikalieinspektionen 1997, Holdich et al. 
1999, Peay et al. 2006). Anledningen till att pyretroider tagits fram är för att det är dyrt att 
framställa naturligt pyretrum samt för att öka verkningstiden (Stenmark 1978). 
 
Idag finns inga kända pesticider som fungerar selektivt på kräftor, eller på kräftdjur, så de 
med potentiell förmåga att utrota kräftor är även giftiga för andra vattenlevande evertebrater 
och fiskar (Peay et al. 2006). Från studier på effekterna av pyretriner och pyretroider i 
sötvatten vet man att de har en hög giftighet för arthropoder och fiskar medan blötdjur och 
maskar är mindre känsliga (Jolly et al. 1978, Andersson 1989, Haya 1989, Gydemo 1995).  
 
Sensommaren 2008 (vecka 34) gjorde länsstyrelsen på Gotland ett nytt försök att utrota 
signalkräftan vid två av de tre kända lokalerna på Gotland. Vid detta försök användes 
deltametrin. Denna undersökning ämnar utreda vilka direkta effekter den insekticidinducerade 
kräftdöden hade på zooplankton och bottenfauna på en av de behandlade lokalerna.   
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Lokalen 
 

På nordöstra Gotland ligger Smöjen (N 57º 43.856', E 018º 56.912'), en halvö som bär tydliga 
spår av tidigare kalkstensbrytning. Brytningen upphörde under 1960-talet. Området utgörs 
idag av ett stort stenbrott (ca. 0,5 km²) i vilken det finns fyra djupare brott vilka varit 
vattenfyllda sedan verksamheten i området upphörde. Redan under 1960-talet introducerades 
flodkräfta till området och under 1970-talet även signalkräfta (Petersson 2006). 
  
Brott 1 (Tabell 1, Figur 1) är till yta och djup det minsta och grundaste brottet. Ytan är mindre 
än 1 ha och medeldjupet överstiger inte 2 m (Petersson 2006). Brott 1 ingår ej i denna 
undersökning.  
 
Brott 2 (Tabell 1, Figur 1) är till ytan endast något större än Brott 1 men har ett djup som är 
det dubbla. Ytan är cirka 1 ha, maxdjupet drygt 3,5 m och medeldjupet cirka 3 m (Petersson 
2006). Botten är relativt plan. Bottenvegetationen domineras av kransalger men dess 
utbredning är oklar. Kanterna utgörs till största delen av kross-/sprängsten men även tvära 
brottskanter finns i den sydöstra delen. Vass täcker i princip hela stranden längs brottets 
sydvästra del medan övrig strand är fri från vegetation. Brott 2 har det tjockaste täcket av 
bottensediment av i undersökningen ingående brott, men det är endast några cm tjockt. 
Sedimentet utgörs av gyttja med stort inslag av skalrester från snäckor. Brott 2 har utsatts för 
bekämpningsmedel.  
 
Brott 3 (Tabell 1, Figur 1) är till ytan något större än Brott 2 medan djupet är i princip det 
samma. Ytan är cirka 1,4 ha, maxdjupet drygt 3,8 m och medeldjupet cirka 3 m (Petersson 
2006). Botten är relativt plan. Bottenvegetationen domineras av kransalger vilka täcker stora 
delar av botten. Nordöstra strandzonen består av kross- och sprängsten medan övriga delar i 
princip utgörs av tvära brottskanter och kalkstenshäll. Östra stranden i den nordligaste delen, 
med undantag av ett grundområde i den absolut östligaste delen, har mer vegetation, där vass 
dominerar, än övriga delar av brottet. Täcket av bottensediment är endast några cm tjockt. 
Sedimentet utgörs av gyttja. Brott 3 har utsatts för bekämpningsmedel.  
 
Brott 4 (Tabell 1, Figur 1) är till yta och djup det största brottet. Ytan är cirka 5 ha och djupet 
i större delen av brottet är cirka 3-4 m, men det finns även en djupare del med ett maxdjup på 
cirka 9 m (Petersson 2006). Botten är relativt plan där bottenvegetationen domineras av 
kransalger, men förekomsten är mycket sparsam och merparten av botten är i princip helt 
vegetationsfri. Strandzonen utgörs i norra delen av kalkstenshäll medan övriga delar i princip 
utgörs av tvära brottskanter. Vass förekommer mycket sparsamt på norra stranden. I 
jämförelse med övriga brott i undersökningen har Brott 4 det tunnaste täcket av 
bottensediment, vilket endast är någon cm tjockt. Sedimentet utgörs till övervägande del av 
lergyttja. Brott 4 har i denna undersökning utgjort referensbrott, vilket ej har utsatts för 
bekämpningsmedel.  
 
Tabell 1. Information  om de 4 vattenfyllda kalkbrotten på Smöjenområdet. Data från Petersson (2006).  

Brott Yta (ha) Maxdjup (m) Medeldjup (m) Volym (m3) 
1 < 1 < 2* < 1,5* 15000* 
2 1 3,5 3 30000 
3 1,4 3,8 3 45000 
4 5 9 3-4 150000-200000 

*Egen uppskattning 
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Figur 1. Smöjenområdet med de fyra vattenfyllda brotten (© Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 
2008/1944). 
 
 
Deltametrin  
 

Deltametrinpreparat används främst mot skadeinsekter inom jordbruk, skogsbruk och 
trädgårdsodling. Kemiskt tillhör deltametrin gruppen syntetiska pyretroider och är en 
insekticid som genom kontakt- och magverkan påverkar insekters nervsystem. Vid 
laboratorieförsök har deltametrin visat sig vara akut giftigt för bin, vattenlevande insekter och 
fiskar. Deltametrin har däremot låg giftighet för fåglar och däggdjur. Blötdjur påverkas inte. 
Rörligheten i mark betecknas som orörlig till måttlig. På kemisk väg beräknas nedbrytning gå 
mycket långsamt men påskyndas dock av ljusets inverkan, hög temperatur och alkalisk miljö. 
Deltametrin bryts främst ned av mikroorganismer och snabbast sker omvandlingen i syrerik 
miljö med låg halt av organiskt material. Omvandlingsprodukterna är kortlivade och mindre 
giftiga än deltametrin. Deltametrinets höga bioackumuleringsförmåga kan dock potentiellt 
orsaka problem i syrefattiga och sterila miljöer, t ex i sjöars bottensediment. Från fältförsök 
vet man att vattenlevande insekter och kräftdjur dör vid behandlingstillfället men att de snabbt 
ersätts från omgivande vatten så fort deltametrinet eliminerats (Kemikalieinspektionen 1997). 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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Behandlingen 
 

I det öppna vattnet spreds utspädd deltametrin (Decis) från båt, med en brukslösning om 1:10, 
jämnt över hela ytan. Efter spridningen ökades cirkulationen i ytvattnet genom att en båt med 
utombordsmotor kördes runt i brottet. Större håligheter under ytan bekämpades genom att gift 
pumpades in i dem med slangar. Kantzoner, vegetationsbälten och tillrinningsområden 
behandlades med ryggspruta med en mer koncentrerad lösning samt med brandspruta där 
vatten togs från de behandlade brotten (för utförligare redogörelse se Ljunggren in prep.).  
 
Insekticidkoncentration  
 

Vattenprover för analys av deltametrinhalt togs vid sex tillfällen under den period som prover 
för denna undersökning togs. Det första vattenprovet togs före behandlingen och det påvisade 
inga detekterbara spår av deltametrin i något av brotten. Behandlingen genomfördes 2008-08-
19. 2008-08-21 togs de första vattenproverna efter behandlingen och de högsta värdena är 
från detta datum. Därefter sjönk halten deltametrin snabbt och vid slutet av september månad 
kunde inga spår av deltametrin påvisas i Brott 2 medan det fortfarande fanns 0,009 µg 
deltametrin per liter vatten i Brott 3 (Figur 2) (Ljunggren in prep.). Gränsvärde för 
dricksvatten i EU är 0,1 µg deltametrin per liter vatten (Kemikalieinspektionen 1997). 
 

 
Figur 2. Halt av deltametrin i vattenmassan (Ljunggren in prep.). 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Provtagning 
 

Provtagning genomfördes vid tre tillfällen före behandlingen (13 juli, 27 juli och 10 augusti) 
och vid tre tillfällen efter behandlingen (7 september, 27 september och 5 oktober). Vid varje 
provtagningstillfälle noterades väderlek, vindriktning, vindstyrka, vattentemperatur (yta och 
botten) samt siktdjup. Proven, förutom litoral bottenfauna, togs från båt vid en punkt i 
centrum av brotten där djupet så nära som möjligt motsvarade brottets medeldjup. Prov på 
litoral bottenfauna togs på knädjupt vatten på samma ställe i respektive brott vid varje 
provtagningstillfälle. Prov på zooplankton och profundal bottenfauna togs ur samtliga brott 
medan prov på litoral bottenfauna endast togs ur Brott 3 och 4. Två replikat av varje provtyp 
togs ur samtliga brott vid varje provtillfälle.  
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Zooplankton 
Med en Ruttnerhämtare om 1700 ml togs fyra tag vatten jämt fördelade från ytan och ner till 
botten. Varje tag hälldes i en gemensam plastback. Totalt fylldes plastbacken med 6,8 l 
vatten. Vattnet rördes om och när det var väl blandat togs sex skopor vatten med en mätbägare 
om 500 ml och hälldes i en planktonhåv med maskvidden 65µm. Provet tappades sedan ner i 
en 100 ml glasflaska av klarglas och konserverades omedelbart med Lugols-lösning 
(konjaksfärgad provlösning).  
 
Bottenfauna profundalen 
Med en bottenhuggare (typ Ekman) med en öppning om 16 x 16 cm togs tre bottenhugg som 
hälldes i en gemensam plasthink. Vid strandkanten sållades provet i vattensåll med 
maskvidden 0,5 mm. Sållat prov hälldes/spolades ner i en fyrkantig 200 ml burk av klarplast. 
Därefter tillfördes 99,6 % etanol. 
 
Bottenfauna litoralen 
Prov togs genom att provtagaren backade fem meter med en rektangulär håv om 30 x  40 cm 
hårt pressad mot botten samtidigt som bottensubstratet rördes upp med sparkrörelser. Fångst 
sållades i vattensåll med maskvidden 0,5 mm. Sållat prov hälldes/spolades ner i en fyrkantig 
200 ml burk av klarplast. Därefter tillfördes 99,6 % etanol. 
 
Analys 
 

Zooplankton  
Först fick provet sedimentera i 15 minuter och därefter sögs överflödig vätska bort. 
Resterande prov hälldes ut på en liten petriskål (50 mm). Provet placerades omedelbart i 
mikroskop men innan analys fick provet sedimentera i 5 minuter. Provet analyserades i 
stereomikroskop (Leitz) med 100 gångers förstoring. Endast Rotifera, Cladocera och 
Copepoda bestämdes och räknades. Alla individer i provet räknades.  
 
Bottenfauna 
Först sköljdes prov i ett 0,5 mm såll under rinnande vatten för att få bort kvarvarande ler- och 
dypartiklar. Återstående sållrester genomsöktes i teskedstora portioner i stereolupp med 7 
gångers förstoring mot ljus bakgrund. Djur plockades ur och lades i 70 % etanol för senare 
räkning och bestämning. Djuren räknades och bestämdes under stereolupp med 7-40 gångers 
förstoring. Alla djur i provet vilka förknippas med bottenfaunan räknades.  
 
Bestämning av insamlade djur 
 

Vid bestämning användes Svensk småkrypsfauna (Gärdenfors et al. 2004), Småkryp i 
Sötvatten (Mandahl-Barth 2000) och Djurplanktonkompendium (Uppsala universitet 1976).  
 
Beräkningar och statistisk analys 
 

Abundans av zooplankton per prov beräknades till individer per liter. Abundansen per prov av 
profundal bottenfauna och litoral bottenfauna har ej omvandlats. I de statistiska analyserna 
behandlas de tre provtillfällena före giftbehandlingen som ett tillfälle och de tre provtillfällena 
efter giftbehandlingen som ett tillfälle. Den totala genomsnittliga abundansen av zooplankton 
eller profundal bottenfauna, före samt efter behandlingstillfället, har jämförts mellan brotten 
med Kruskal-Wallis test (Fowler et al. 1998). Den totala genomsnittliga abundansen av litoral 
bottenfauna, före samt efter behandlingstillfället, har jämförts mellan brotten med Mann-
Whitney U-test (Fowler et al. 1998). Genomsnittlig abundans av olika grupper av 
zooplankton, profundal bottenfauna eller litoral bottenfauna i respektive brott före och efter 
behandlingen har jämförts med Mann-Whitney U-test.  
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RESULTAT  
 
Abiotiska faktorer och siktdjup 
 

Provdjupen skiljde sig åt mellan brotten med som mest 0,5 meter. Undantaget Brott 4 vid två 
tillfällen har proven i respektive brott tagits på likadant djup vid alla provtillfällen. Siktdjupet 
kontrollerades på samma ställe som proven togs och vid alla provtillfällen var siktdjupet till 
bottnen. Vid alla tillfällen var sikten i vattnet i Brott 3 och 4 så klart att bottnen alltid syntes, 
medan siktdjupet i brott 2 vid flertalet av provtillfällena var tvunget att bestämmas medelst 
siktskiva (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Information om abiotiska faktorer och siktdjup. 

 Datum 2008-07-13 2008-07-27 2008-08-10 2008-09-07 2008-09-21 2008-10-05 

Väder Brott 2 Lätt moln Sol Vxl moln Mulet/regn Sol Vxl moln 

 Brott 3 Lätt moln Sol Vxl moln Mulet/regn Sol Vxl moln 

 Brott 4 Lätt moln Sol Vxl moln Mulet/regn Vxl moln Vxl moln 

Vind m/s Brott 2 SV 5-7 N 5-7 SV 6-8 Vindstilla NO 8-10 SV 18-20 

 Brott 3 SV 5-7 N 5-7 SV 6-8 Vindstilla NO 8-10 SV 20-22 

 Brott 4 SV 4-6 N 5-7  SV 6-8 Vindstilla NO 8-10 SV 20-22 

Provdjup m Brott 2 3 3 3 3 3 3 

 Brott 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 Brott 4 3 3,5 3,5 3 3 3 

Siktdjup m Brott 2 3 3 3 3 3 3 

 Brott 3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

 Brott 4 3 3,5 3,5 3 3 3 

Yttemp °C Brott 2 24 23,8 19,8 16,4 11.7 11.4 

 Brott 3 25 24,1 20 16,5 11.9 11.3 

 Brott 4 23 23,5 20,1 16,5 11.6 11.4 

Bottentemp °C Brott 2 22 23,2 19,7 16,4 11.6 11.4 

 Brott 3 22 23,4 19,8 16,4 11.8 11.3 

 Brott 4 22 23,4 19,9 16,4 11.4 11.4 

 
Zooplankton 
 

Totalt observerades 21 taxonomiska grupper av zooplankton (19 i Brott 2, 18 i Brott 3, 16 i 
Brott 4) (Bilaga 1). Samtliga brott hade högst abundans av zooplankton vid fjärde 
provtillfället (2008-09-07) (Bilaga 2). Det totala genomsnittliga antalet av zooplankton per 
liter före behandlingen uppgick till 127 individer i Brott 2, 148 individer i Brott 3 och 112 
individer i Brott 4 (Figur 3). Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan brotten i total 
genomsnittlig abundans av zooplankton fanns före behandlingen (K=3,3, d.f.=2, p=0,1919, 
Kruskal-Wallis test). Det totala genomsnittliga antalet av zooplankton per liter efter 
behandlingen uppgick till 322 individer i Brott 2, 87 individer i Brott 3 och 203 individer i 
Brott 4. Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan brotten i total genomsnittlig abundans av 
zooplankton fanns efter behandlingen (K=4,2, d.f.=2, p=0,1211, Kruskal-Wallis test). Vid 
jämförelse av total genomsnittlig abundans av zooplankton i Brott 2 före (median=106) och 
efter (median=111) behandlingen fanns ingen signifikant skillnad (U=17, p=0,4686, Mann-
Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av zooplankton i Brott 3 före 
(median=116) och efter (median=79) behandlingen fanns ingen signifikant skillnad (U=8, 
p=0,0660, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av 
zooplankton i Brott 4 före (median=86) och efter (median=179) behandlingen fanns det en 
signifikant skillnad (U=6, p=0,0325, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 3. Genomsnittlig abundans (ind./l ± s.e.) av zooplankton i de tre undersökta brotten före samt efter 
behandlingstillfället. 
 
Rotifera 
Rotifera återfanns vid samtliga provtillfällen och dominerade zooplanktonabundansen i 
samtliga brott såväl före som efter behandlingstillfället (Bilaga 2). Totalt observerades 9 
släkten av Rotifera i både Brott 2 och 3 före behandlingen. Efter behandlingen räknades 
antalet släkten till 13 i Brott 2 och 11 i Brott 3. Före liksom efter behandlingen observerades 
10 släkten i Brott 4. Tabell 3 visar vilka släkten av Rotifera som dominerade vid respektive 
provtillfälle.  
 
Tabell 3. Dominerande släkten av Rotifera i respektive brotten vid de olika provtillfällena.  
Provtillfälle Brott 2 Genomsnittlig 

abundans 
(ind./l) 

% av 
antalet 
ind./l 

Brott 3 Genomsnittlig 
abundans 
(ind./l) 

% av 
antalet 
ind./l 

Brott 4 Genomsnittlig 
abundans 
(ind./l) 

% av 
antalet 
ind./l 

2008-07-13 
 
 

Polyarthra 
Keratella 
Gastropus 

41 
10 
10 

59 
15 
15 

Polyarthra 
Collotheca 
Gastropus 

11 
7 
5 

26 
18 
11 

Kellicotia 
Conochilus 
Polyarthra 

22 
17 
9 

41 
31 
17 

2008-07-27 
 
 

Keratella 
Collotheca 
Polyarthra 

37 
6 
4 

71 
12 
8 

Collotheca 
Polyarthra 
Keratella 

26 
22 
17 

33 
28 
21 

Collotheca 
Polyarthra 
Keratella 

20 
11 
2 

57 
31 
5 

2008-08-10 
 
 

Keratella 
Polyarthra 
Synchaeta 

119 
19 
15 

74 
12 
9 

Keratella 
Polyarthra 
Synchaeta 

67 
29 
13 

53 
23 
10 

Polyarthra 
Conochilus 
Asplachna 

85 
24 
17 

52 
14 
10 

2008-09-07 
 
 

Polyarthra 
Synchaeta 
Keratella 

650 
113 
10 

82 
14 
1 

Polyarthra 
Keratella 
Asplachna 

99 
33 
18 

56 
19 
10 

Polyarthra 
Keratella 
Gastropus 

154 
74 
18 

59 
28 
7 

2008-09-21 
 
 

Polyarthra 
Keratella 
Gastropus 

64 
17 
8 

61 
16 
8 

Monostyla 
Polyarthra 
Asplachna 

27 
26 
7 

35 
34 
9 

Keratella 
Polyarthra 
Conochilus 

81 
56 
9 

53 
37 
6 

2008-10-05 
 
 

Keratella 
Gastropus 
Polyarthra 

25 
12 
11 

45 
22 
20 

Keratella 
Gastropus 
Polyarthra 

3 
1 
1 

50 
20 
17 

Keratella 
Polyarthra 
Conochilus 

82 
18 
10 

70 
15 
8 

 
Det totala genomsnittliga antalet av Rotifera per liter före behandlingen uppgick till 94 
individer i Brott 2, 81 individer i Brott 3 och 84 individer i Brott 4 (Figur 4). Av den totala 
genomsnittliga abundansen av zooplankton före behandlingen utgjorde Rotifera 74 % i Brott 
2, 54 % i Brott 3 och 75 % i Brott 4. Abundansen av Rotifera i Brott 2 vid första provtillfället 
efter behandlingen var mer än 4,5 gånger större än i Brott 3 och mer än 3 gånger större än i 
Brott 4. Det genomsnittliga antalet av Rotifera i Brott 3 vid sista provtillfället uppgick endast 
till 5 individer per liter. Det totala genomsnittliga antalet av Rotifera per liter efter 
behandlingen uppgick till 318 individer i Brott 2, 86 i Brott 3 och 177 i Brott 4. Av den totala 
genomsnittliga abundansen av zooplankton efter behandlingen utgjorde Rotifera 99 % i Brott 
2, 99 % i Brott 3 och 87 % i Brott 4. Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av 
Rotifera i Brott 2 före (median=70) och efter (median=104) behandlingen fanns ingen 
statistiskt signifikant skillnad (U=13, p=0,2424, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av 



11 

total genomsnittlig abundans av Rotifera i Brott 3 före (median=77) och efter (median=76) 
behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad (U=18, p=0,5314, Mann-Whitney U-
test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av Rotifera i Brott 4 före (median=54) 
och efter (median=152) behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad (U=8, 
p=0,0660, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 4. Genomsnittlig abundans (ind./l ± s.e.) av Rotifera i de tre undersökta brotten före samt efter 
behandlingstillfället. 
 
Cladocera 
Totalt observerades fyra taxonomiska grupper av Cladocera i Brott 2 och 3, medan endast tre 
taxonomiska grupper observerades i Brott 4 (Bilaga 1). Analysmetoden gjorde det för 
tidskrävande att bestämma abundansförhållanden mellan grupperna varför tillhörighet endast 
noterades om djuren låg så att de kunde bestämmas utan att vidröra dem. De vanligaste 
cladocererna tenderade att vara Bosmina sp. och Daphnia sp., medan Ceriodaphnia sp. 
och/eller Diaphanosoma sp. endast räknades till några enstaka individer per brott. Det totala 
genomsnittliga antalet av Cladocera per liter före behandlingen uppgick till 23 individer i 
Brott 2, 50 i Brott 3 och 18 i Brott 4 (Figur 5). Av den totala genomsnittliga abundansen av 
zooplankton före behandlingen utgjorde Cladocera 18 % i Brott 2, 33 % i Brott 3 och 16 % i 
Brott 4. Inga Cladocera påträffades i de bekämpade brotten vid första provtillfället efter 
behandlingen (Bilaga 2). Det totala genomsnittliga antalet av Cladocera per liter efter 
behandlingen uppgick till 4 individer i Brott 2, 1 i Brott 3 och 16 i Brott 4. Av den totala 
genomsnittliga abundansen av zooplankton efter behandlingen utgjorde Cladocera 1 % i Brott 
2, 1 % i Brott 3 och 8 % i Brott 4. Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av 
Cladocera i Brott 2 före (median=22) och efter (median=5) behandlingen fanns det en 
statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse 
av total genomsnittlig abundans av Cladocera i Brott 3 före (median=41) och efter 
(median=0) behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, 
Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av Cladocera i brott 4 
före (median=14) och efter (median=18) behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant 
skillnad (U=15,5, p=0,3496, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 5. Genomsnittlig abundans (ind./l ± s.e.) av Cladocera i de tre undersökta brotten före samt efter 
behandlingstillfället. 
 
Copepoda 
Totalt observerades två taxonomiska grupper av Copepoda i både Brott 3 och Brott 4, där 
Calanoida copepoder dominerade och endast några enstaka exemplar av Cyclopoida 
copepoder hittades. I Brott 2 observerades endast calanoida copepoder (Bilaga 1).  
Det totala genomsnittliga antalet av Copepoda per liter före behandlingen uppgick till 10 
individer i Brott 2, 18 i Brott 3 och 11 i Brott 4 (Figur 6). Av den totala genomsnittliga 
abundansen av zooplankton före behandlingen utgjorde Copepoda 8 % i Brott 2, 12 % i Brott 
3 och 10 % i Brott 4. Inga Copepoda påträffades i de bekämpade brotten vid första 
provtillfället efter behandlingen (Bilaga 2). Det totala genomsnittliga antalet av Copepoda per 
liter efter behandlingen uppgick till <1 individ i Brott 2, <1 i Brott 3 och 10 i Brott 4. Av den 
totala genomsnittliga abundansen av zooplankton efter behandlingen utgjorde Copepoda <1 % 
i Brott 2, <1 % i Brott 3 och 5 % i Brott 4. Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av 
Copepoda i Brott 2 före (median=8) och efter (median=0) behandlingen fanns det en 
statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse 
av total genomsnittlig abundans av Copepoda i Brott 3 före (median=20) och efter 
(median=0) behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, 
Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av Copepoda i Brott 4 
före (median=11) och efter (median=10) behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant 
skillnad (U=14,5, p=0,2944, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 6. Genomsnittlig abundans (ind./l ± s.e.) av Copepoda i de tre undersökta brotten före samt efter 
behandlingstillfället. 
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Profundal bottenfauna  
 

Totalt observerades 10 taxonomiska grupper av profundal bottenfauna (7 i Brott 2, 8 i Brott 3, 
10 i Brott 4) (Bilaga 1). Det totala genomsnittliga antalet av profundal bottenfauna per prov 
före behandlingen uppgick till 274 individer i Brott 2, 230 individer i Brott 3 och 164 
individer i Brott 4 (Figur 7, Bilaga 3). Ingen statistiskt signifikant skillnad mellan brotten i 
total genomsnittlig abundans av profundal bottenfauna fanns före behandlingen (K=4,3, 
d.f.=2, p=0,1136, Kruskal-Wallis test). Det totala genomsnittliga antalet av profundal 
bottenfauna per prov efter behandlingen uppgick till 11 individer i Brott 2, 14 individer i Brott 
3 och 351 individer i Brott 4. Det fanns en statistiskt mycket signifikant skillnad mellan 
brotten i total genomsnittlig abundans av profundal bottenfauna efter behandlingen (K=11,7, 
d.f.=2, p<0,01, Kruskal-Wallis test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av 
profundal bottenfauna i Brott 2 före (median=286) och efter (median=11) behandlingen fanns 
det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid 
jämförelse av total genomsnittlig abundans av profundal bottenfauna i Brott 3 före 
(median=245) och efter (median=16) behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant 
skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig 
abundans av profundal bottenfauna i Brott 4 före (median=126) och efter (median=313) 
behandlingen fanns en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=2, p<0,01, Mann-Whitney U-
test). 
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Figur 7. Total genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av profundal bottenfauna i de tre undersökta brotten före 
samt efter behandlingstillfället.  
 
Oligochaeta 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Oligochaeta före behandlingen uppgick 
till 0,2 individer i Brott 2, 0 i Brott 3 och 0,2 i Brott 4. Av den totala abundansen av profundal 
bottenfauna före behandlingen utgjorde Oligochaeta <1 % i Brott 2, 0 % i Brott 3 och <1 % i 
Brott 4. Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Oligochaeta efter 
behandlingen uppgick till 0 individer i Brott 2, 1,7 i Brott 3 och 0,2 i Brott 4. Av den totala 
abundansen av profundal bottenfauna efter behandlingen utgjorde Oligochaeta 0 % i Brott 2, 
12  % i Brott 3 och <1 % i Brott 4. 
 
Mollusca 
Skal från Gastropoda fanns i samtliga prov från alla brott såväl före som efter behandlingen. 
På grund av konserveringsmetod och tid till analys kunde ej säkert fastställas vilka skal som 
innehållit levande individer vid provtillfället. Proverna i Brott 2 innehöll vanligen stora 
mängder av skal från Gastropoda. Bivalvia påträffades bara i Brott 3 och Brott 4 där det 
genomsnittliga antalet funna individer per prov av Bivalvia före behandlingen uppgick till 0,7 
individer i Brott 3 och 13 i Brott 4 (Figur 8). Av den totala abundansen av profundal 
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bottenfauna före behandlingen utgjorde Bivalvia <1 % i Brott 3 och 8,3 % i Brott 4. Det 
genomsnittliga antalet funna individer per prov efter behandlingen uppgick till 0,8 individer i 
Brott 3 och 8 i Brott 4. Av den totala abundansen av profundal bottenfauna efter behandlingen 
utgjorde Bivalvia 5,8 % i Brott 3 och 2,3 % i Brott 4.  
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Figur 8. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Bivalvia i profundala prover i de tre undersökta brotten 
före samt efter behandlingstillfället. 
 
Ostracoda 
Ostracoda observerades i samtliga brott före behandlingen. På grund av konserveringsmetod 
och analysmetod kunde det ej säkert fastställas huruvida observerade exemplar efter 
behandlingen var levande eller ej vid provtillfället. 
  
Arachnida 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Hydracarina före behandlingen 
uppgick till 8,5 individer i Brott 2, 16 i Brott 3 och 0 i Brott 4 (Figur 9). Av den totala 
abundansen av profundal bottenfauna före behandlingen utgjorde Hydracarina 3,1 % i Brott 2, 
7,1 % i Brott 3 och 0 % i Brott 4. Det genomsnittliga funna antalet individer per prov av 
Hydracarina efter behandlingen uppgick till 1,5 individer i Brott 2, 1,7 i Brott 3 och 0,5 i Brott 
4. Av den totala abundansen av profundal bottenfauna efter behandlingen utgjorde 
Hydracarina 13,2 % i Brott 2, 11,6 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4. Vid jämförelse av 
genomsnittlig abundans av Hydracarina i Brott 2 före (median=9) och efter (median=1) 
behandlingen fanns det en statistiskt signifikant skillnad (U=4,5, p<0,05, Mann-Whitney U-
test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Hydracarina i Brott 3 före (median=16) 
och efter (median=1) behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, 
p<0,01, Mann-Whitney U-test).  
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Figur 9. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Hydracarina i profundala prover i de tre undersökta brotten 
före samt efter behandlingstillfället. 
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Isopoda 
I alla brott sammantagna observerades endast en isopod i Brott 4. 
 
Insecta 
Totalt observerades fyra ordningar av Insecta i profundalzonen. Dessa var Ephemeroptera, 
Odonata, Trichoptera och Diptera.  
 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Ephemeroptera före behandlingen 
uppgick till 3,3 individer i Brott 2, 32 i Brott 3 och 6,3 i Brott 4 (Figur 10). Av den totala 
abundansen av profundal bottenfauna före behandlingen utgjorde Ephemeroptera 1,2 % i 
Brott 2, 7 % i brott 3 och 3,9 % i Brott 4. Efter behandlingen observerades inga 
Ephemeroptera i de behandlade brotten, medan det genomsnittliga antalet funna individer per 
prov av Ephemeroptera uppgick till 71 i Brott 4. Av den totala abundansen av profundal 
bottenfauna efter behandlingen utgjorde Ephemeroptera 20,3 % i Brott 4. Vid jämförelse av 
genomsnittlig abundans av Ephemeroptera i Brott 2 före (median=2) och efter (median=0) 
behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad (U=9, p=0,0898, Mann-Whitney U-
test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Ephemeroptera i Brott 3 före (median=1) 
och efter (median=0) behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=3, 
p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Ephemeroptera 
i Brott 4 före (median=5) och efter (median=65) behandlingen fanns det en statistiskt mycket 
signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 10. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Ephemeroptera i profundala prover i de tre undersökta 
brotten före samt efter behandlingstillfället. 
 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Trichoptera före behandlingen uppgick 
till 0,7 individer i Brott 2, 1,5 i Brott 3 och 0,3 i Brott 4 (Figur 11). Av den totala abundansen 
av profundal bottenfauna före behandlingen utgjorde Trichoptera 0,2 % i Brott 2, 0,6 % i 
Brott 3 och 0,2 % i Brott 4. Efter behandlingen observerades inga Trichoptera i de behandlade 
brotten, medan det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Trichoptera uppgick till 
2,2 i Brott 4. Av den totala abundansen av profundal bottenfauna efter behandlingen utgjorde 
Trichoptera 0,6 % i Brott 4.  
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Figur 11. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Trichoptera i profundala prover i de tre undersökta 
brotten före samt efter behandlingstillfället. 
 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Diptera (fr.a. Chironomidae) före 
behandlingen uppgick till 261 individer i Brott 2, 195 i Brott 3 och 144 i Brott 4 (Figur 12). 
Av den totala abundansen av profundal bottenfauna före behandlingen utgjorde Diptera 95 % 
i Brott 2, 85 % i Brott 3 och 88 % i Brott 4. Det genomsnittliga antalet funna individer per 
prov av Diptera efter behandlingen uppgick till 9,8 individer i Brott 2, 10 i Brott 3 och 268 i 
Brott 4. Av den totala abundansen av profundal bottenfauna efter behandlingen utgjorde 
Diptera 87 % i Brott 2, 71 % i Brott 3 och 77 % i Brott 4. Vid jämförelse av genomsnittlig 
abundans av Diptera i Brott 2 före (median=277) och efter (median=10) behandlingen fanns 
det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid 
jämförelse av genomsnittlig abundans av Diptera i Brott 3 före (median=195) och efter 
(median=11) behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, 
Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Diptera i Brott 4 före 
(median=100) och efter (median=238) behandlingen fanns det en statistiskt signifikant 
skillnad (U=7, p<0,05, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 12. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Diptera i profundala prover i de tre undersökta brotten 
före samt efter behandlingstillfället. 
 
Litoral bottenfauna 
 

Totalt observerades 10 taxonomiska grupper av litoral bottenfauna (9 i Brott 3, 10 i Brott 4) 
(Bilaga1). Det totala genomsnittliga antalet av litoral bottenfauna per prov före behandlingen 
uppgick till 258 individer i Brott 3 och 201 individer i Brott 4 (Figur 13, Bilaga 3). Ingen 
statistiskt säkerställd skillnad mellan brotten i total genomsnittlig abundans av litoral 
bottenfauna fanns före behandlingen (U=10, p=0,1201, Mann-Whitney U-test). Det totala 
genomsnittliga antalet av litoral bottenfauna per prov efter behandlingen uppgick till 5 
individer i Brott 3 och 895 individer i Brott 4. Det fanns en statistiskt mycket signifikant 
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skillnad mellan brotten i total genomsnittlig abundans av litoral bottenfauna efter 
behandlingen (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig 
abundans av litoral bottenfauna i Brott 3 före (median=252) och efter (median=5) 
behandlingen fanns det en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-
Whitney U-test). Vid jämförelse av total genomsnittlig abundans av litoral bottenfauna i Brott 
4 före (median=159) och efter (median=722) behandlingen fanns en statistiskt mycket 
signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). 
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Figur 13. Total genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av litoral bottenfauna i två av de undersökta brotten 
före samt efter behandlingstillfället. 
 
Oligochaeta 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Oligochaeta före behandlingen uppgick 
till 1 individ i Brott 3 och 0,2 i Brott 4 (Figur 14). Av den totala abundansen av litoral 
bottenfauna före behandlingen utgjorde Oligochaeta <1 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4. Det 
genomsnittliga antalet funna individer per prov av Oligochaeta efter behandlingen uppgick till 
2 individer i Brott 3 och 1,5 i Brott 4. Av den totala abundansen av litoral bottenfauna efter 
behandlingen utgjorde Oligochaeta 41 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4. Vid jämförelse av 
genomsnittlig abundans av Oligochaeta i Brott 3 före (median=1) och efter (median=1,5) 
behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad (U=14, p=0,2944, Mann-Whitney U-
test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Oligochaeta i Brott 4 före (median=0) och 
efter (median=1,5) behandlingen fanns en statistiskt signifikant skillnad (U=7,5, p<0,05, 
Mann-Whitney U-test). 
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Figur 14. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Oligochaeta i litorala prov i de två undersökta brotten före 
samt efter behandlingstillfället. 
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Hirudinea 
Totalt observerades 1 Hirudinea i Brott 3 och 2 Hirudinea i Brott 4 före behandlingen. Inga 
Hirudinea observerades efter behandlingen i något av brotten.  
 
Mollusca 
Skal från Gastropoda observerades i båda brotten såväl före som efter behandlingen. På grund 
av konserveringsmetod och tid till analys kunde ej säkert fastställas vilka skal som innehållit 
levande individer vid provtillfället.  
Inga Bivalvia observerades i Brott 3. Totalt 3 Bivalvia observerades före behandlingen i Brott 
4, inga efter behandlingen.  
 
Arachnida  
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Hydracarina före behandlingen 
uppgick till 0,8 individer i Brott 3 och 0,2 i Brott 4. Av den totala abundansen av litoral 
bottenfauna före behandlingen utgjorde Hydracarina <1 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4. Det 
genomsnittliga antalet funna individer per prov av Hydracarina efter behandlingen uppgick till 
0,2 individer i Brott 3 och 3,8 i Brott 4. Av den totala abundansen av litoral bottenfauna efter 
behandlingen utgjorde Hydracarina 3,4 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4.  
 
Isopoda  
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Isopoda före behandlingen uppgick till 
1,3 individer i Brott 3 och 0 i Brott 4. Av den totala abundansen av litoral bottenfauna före 
behandlingen utgjorde Isopoda <1 % i Brott 3 och 0 % i Brott 4. Det genomsnittliga antalet 
funna individer per prov av Isopoda efter behandlingen uppgick till 0 individer i Brott 3 och 
0,2 i Brott 4. Av den totala abundansen av litoral bottenfauna efter behandlingen utgjorde 
Isopoda 0 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4.  
 
Insecta 
Totalt observerades 4 ordningar av Insecta i litoralzonen. Dessa var Ephemeroptera, Odonata, 
Trichoptera och Diptera.  
 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Ephemeroptera före behandlingen 
uppgick till 93 individer i Brott 3 och 155 i Brott 4 (Figur 15). Av den totala abundansen av 
litoral bottenfauna före behandlingen utgjorde Ephemeroptera 36,1 % i Brott 3 och 38,7 % i 
Brott 4. I Brott 3 vid första provtillfället efter behandlingen påträffades 5 individer i replikat 1 
och vid andra 2 individer i replikat 1. Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av 
Ephemeroptera i Brott 4 efter behandlingen uppgick till 788 individer. Av den totala 
abundansen av litoral bottenfauna efter behandlingen utgjorde Ephemeroptera 24,1 % i Brott 
3 och 88,1 % i Brott 4. Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Ephemeroptera i Brott 3 
före (median=43) och efter (median=0) behandlingen fanns en statistiskt mycket signifikant 
skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av 
Ephemeroptera i Brott 4 före (median=10) och efter (median=173,5) behandlingen fanns det 
en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test).  
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Figur 15. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Ephemeroptera i litorala prov i de två undersökta brotten 
före samt efter behandlingstillfället. 
 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Odonata före behandlingen uppgick till 
5,3 individer i Brott 3 och 2,3 i Brott 4 (Figur 16). Av den totala abundansen av litoral 
bottenfauna före behandlingen utgjorde Odonata 2,1 % i Brott 3 och 1,2 % i Brott 4. Inga 
Odonata observerades i Brott 3 efter behandlingen, medan det genomsnittliga antalet funna 
individer per prov av Odonata uppgick till 1,7 i Brott 4. Av den totala abundansen av litoral 
bottenfauna efter behandlingen utgjorde Odonata 0 % i Brott 3 och <1 % i Brott 4. Vid 
jämförelse av genomsnittlig abundans av Odonata i Brott 3 före (median=5,5) och efter 
(median=0) behandlingen fanns en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, 
Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Odonata i Brott 4 före 
(median=1) och efter (median=1) behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant skillnad 
(U=17, p=0,4686, Mann-Whitney U-test).  
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Figur 16. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Odonata i litorala prov i de två undersökta brotten före 
samt efter behandlingstillfället. 
 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Trichoptera före behandlingen uppgick 
till 8,7 individer i Brott 3 och 2,8 i Brott 4 (Figur 17). Av den totala abundansen av litoral 
bottenfauna före behandlingen utgjorde Trichoptera 3,4 % i Brott 3 och 1,5 % i Brott 4. Inga 
Trichoptera påträffades Brott 3 efter behandlingen, medan det genomsnittliga antalet funna 
individer per prov av Trichoptera efter behandlingen uppgick till 6,3 i Brott 4. Av den totala 
abundansen av litoral bottenfauna efter behandlingen utgjorde Trichoptera 0 % i Brott 3 och 
<1 % i Brott 4. Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Trichoptera i Brott 3 före 
(median=8) och efter (median=0) behandlingen fanns en statistiskt mycket signifikant skillnad 
(U=0, p<0,01, Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av 
Trichoptera i Brott 4 före (median=1) och efter (median=7,5) behandlingen fanns ingen 
statistiskt signifikant skillnad (U=8,5, p=0,0660, Mann-Whitney U-test).  



20 

0

2

4

6

8

10

12

Före Efter

Behandling

T
ric

ho
pt

er
a 

/ 
pr

ov

Brott 3

Brott 4

 
Figur 17. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Trichoptera i litorala prov i de två undersökta brotten före 
samt efter behandlingstillfället. 

 
Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Diptera (fr.a. Chironomidae) före 
behandlingen uppgick till 147 individer i Brott 3 och 117 i Brott 4 (Figur 18). Av den totala 
abundansen av litoral bottenfauna före behandlingen utgjorde Diptera 57,1 % i Brott 3 och 
58,1 % i Brott 4. Det genomsnittliga antalet funna individer per prov av Diptera efter 
behandlingen uppgick till 1,5 individer i Brott 3 och 93 i Brott 4. Av den totala abundansen av 
litoral bottenfauna efter behandlingen utgjorde Diptera 31,0 % i Brott 3 och 10,4 % i Brott 4. 
Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Diptera i Brott 3 före (median=160,5) och efter 
(median=1,5) behandlingen fanns en statistiskt mycket signifikant skillnad (U=0, p<0,01, 
Mann-Whitney U-test). Vid jämförelse av genomsnittlig abundans av Diptera i Brott 4 före 
(median=112) och efter (median=107,5) behandlingen fanns ingen statistiskt signifikant 
skillnad (U=13,5, p= 0,2424, Mann-Whitney U-test).  
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Figur 18. Genomsnittlig abundans (ind./prov ± s.e.) av Diptera i litorala prov i de två undersökta brotten före 
samt efter behandlingstillfället. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

DISKUSSION 
 
Tidigare laborativa och fältmässiga undersökningar har visat att syntetiska pyretroider har 
mycket hög giftverkan på zooplankton och bottenfauna (Kaushik et al. 1985, Smith & 
Stratton 1986, Anderson 1989, Conrad et al. 1999, Hanazato 2001, Friberg-Jensen et al. 
2003).  
 
I överensstämmelse med tidigare studier (Andersson 1989, Gydemo 1995, Hedlund 2002, 
Arbjörk 2004) visar denna undersökning att deltametrin är akut giftigt för Arthropoda medan 
Rotifera, Oligochaeta och Mollusca har en högre tolerans mot detta ämne.  
 
Zooplankton 
 

Förändringarna i zooplanktonsammansättningen, där Cladocera och Copepoda slogs ut medan 
Rotifera överlevde och där utslagna grupper återkoloniserade snabbt efter att deltametrinet 
försvunnit ur vattenmassan, överensstämmer med tidigare undersökningar av syntetiska 
pyretroiders effekter i sötvatten (Kaushik et al. 1985, Gydemo 1995, Friberg-Jensen et al. 
2003). Anledningen till att Rotifera inte slås ut förklaras med fysiologiska och/eller kemiska 
skillnader mellan Rotifera och andra grupper av zooplankton och inte av att de ej tar upp 
giftet (Kaushik et al. 1985), d.v.s. att Rotifera har en högre tålighet mot pyretroider. Den 
snabba återkoloniseringen av Cladocera och Copepoda kan förklaras med att zooplankton 
sprids lätt (Cohen & Shurin 2003, Havel & Shurin 2004) samt har kort generationstid (Kalff 
2002). Det höga antalet Rotifera (4,5 gånger högre än i Brott 3 och mer än 3 gånger högre än i 
Brott 4) i Brott 2 vid första provtillfället efter behandlingen (+17 dagar) visar god 
överensstämmelse med t.ex. Kaushik et al. (1985); där Rotifera blev 4-5 gångar fler till antalet 
22 dagar efter behandling, men att de kort därefter återvände till samma nivåer som i 
referensvattnet. Denna abundanstopp förklaras med avsaknaden av predatorer och 
konkurrenter (Kaushik et al. 1985). Att inte samma effekt observerades i Brott 3 kan bero på 
att en abundanstopp av Rotifera inträffade mellan provtagningstillfällena, och att den därmed 
missades, eftersom abundanstoppen normalt är högst kortvarig (Kaushik et al. 1985), men det 
kan även bero på den något lägre koncentrationen av deltametrin i Brott 3 som därmed 
medfört att en lika omfattande abundanstopp uteblivit eftersom Friberg-Jensen et al. (2003) 
fann att abundansen av Rotifera var positivt korrelerad med halten cypermetrin.  
 
Det något högre antalet släkten av Rotifera i båda de behandlade brotten (+4 i Brott 2 och +2 i 
Brott 3), till skillnad från referensbrottet där ingen förändring observerades, kan bero på 
förändrade konkurrens- och predationsförhållanden orsakade av behandlingen. 
Undersökningar på andra insekticider och Rotifera har visat att diversiteten, till skillnad från 
andra grupper, ökar vid kontaminering (Hanazato 1998). Av de släkten av Rotifera som 
påträffades före behandlingen, undantaget ett släkte, observerades samtliga efter 
behandlingen, dock i andra abundans- och dominansförhållanden. Dessa förändrade 
förhållanden behöver ej nödvändigtvis bero på behandlingen utan kan även förklaras med 
rotiferernas årscykel (Kalff 2002), eftersom i princip samma släkten dominerade i de olika 
brotten vid samma provtillfälle efter behandlingen.  
 
Den låga förekomsten av zooplankton i Brott 3 vid sista provtillfället (+45 dagar) (Bilaga 2) 
är anmärkningsvärd. Totalt observerades endast 5 individer per liter. Det låga antalet 
förefaller märkligt då inga tidigare undersökningar på pyretroiders effekter på zooplankton 
visat på någon kollaps av zooplanktonsamhället så lång tid efter behandling. Vattnet var i 
princip fritt från deltametrin (0,0009 µg/l, 2008-09-24) och dessutom hade Crustacea 
zooplankton påbörjat återkolonisering. Andra undersökningar visar att om giftet försvunnit är 
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återhämtning att förvänta vid motsvarande tid efter behandling (Kaushik et al. 1985). Vattnet 
var mycket klart vid detta provtillfälle så en teoretisk förklaring kan vara att zooplanktonen 
hade haft en abundanstopp och därmed uttömt tillgången på föda (växtplankton) och 
följaktligen kollapsat p.g.a. svält.  
 
Bottenfauna 
 

De mest uppenbara skillnaderna för bottenfaunan mellan behandlade brott och referensbrottet, 
var en markant minskning av antalet taxonomiska grupper och en signifikant lägre abundans i 
de behandlade brotten. Antalet taxonomiska grupper halverades i de behandlade brotten 
medan antalet taxonomiska grupper var oförändrat i referensbrottet. Den totala genomsnittliga 
abundansen av bottenfauna i de behandlade brotten minskade med 96 % i Brott 2 och 94 % i 
Brott 3 medan den ökade med 53 % i referensbrottet (Brott 4).  
 
De signifikanta förändringarna i de behandlade brotten visar att deltametrinet har haft en akut 
negativ effekt på artropoder, med total utslagning av Isopoda, Ephemeroptera, Odonata och 
Trichoptera, medan Hydracarina och Diptera förvisso drastiskt minskade men ej totalt slogs 
ut. Det låga antalet av observerade Oligochaeta och Mollusca, såväl före som efter 
behandlingen, ger osäkerhet kring huruvida, och i sådant fall i vilken utsträckning, de 
påverkats av behandlingen. Dock tenderar de fynd som gjorts visa på att de bättre klarat av 
behandlingen.  
 
Tidigare studier har visat att Oligochaeta och Mollusca inte direkt påverkas av pyretroider 
(Woin 1998). Oligochaeta kan dessutom förväntas öka i abundans efter att vattnet varit 
kontaminerat med bekämpningsmedel. Denna ökning förklaras med deras generella 
okänslighet för föroreningar i kombination med att en förorening vanligen minskar 
predationstryck och konkurrens (Woin 1998). Trots det låga antalet observerade oligochaeter 
är det troligtvis denna tendens som syns i Brott 3 eftersom antalet oligochaeter dels ökade i 
Brott 3 efter behandlingen och dels procentuellt sett ökade i jämförelse med referensbrottet. 
Därför kan man anta att utebliven predation och konkurrens i kombination med ökad mängd 
dött organiskt material, till exempel på grund av större mängd döda artropoder, har gynnat 
Oligochaeta. Fynden av Bivalvia i Brott 3 efter behandlingen visar att de överlevt, men andra 
antaganden kan inte göras på grund av det låga antalet observerade individer.  
 
Resultatet från denna undersökning visar att Hydracarina inte drabbades av total utslagning. 
Förvisso minskade de markant i abundans i båda de behandlade brotten, men vid alla 
provtillfällen efter behandlingen observerades Hydracarina. Detta utfall överensstämmer med 
tidigare studier på insekticiders giftighet för Hydracarina (Woin 1998), där vissa arter visar 
högre tolerans och i vissa fall till och med gynnas, medan andra är mer känsliga. Kunskapen 
om vattenkvalstrens ekologi är begränsad, men man vet att de flesta vuxna formerna är aktiva 
predatorer på Cladocera, larver av Chironomidae och små Oligochaeta (Woin 1998). Därav 
kan kombinationen av känslighet för deltametrin och utebliven tillgång på prefererat byte ha 
reducerat den totala abundansen av Hydracarina samtidigt som några få mer toleranta former, 
vilka ej enbart konsumerar utslagna bytesgrupper, har överlevt.  
 
Fynden av Chironomidae i de behandlade brotten visar att inte heller denna grupp drabbats av 
total utslagning. En förklaring kan finnas i de undersökningar som visat att deltametrin verkar 
vara mer toxiskt för Chironomidae i vattenfasen än då det är bundet till sedimentet (Muir et 
al. 1985, Hedlund 2002). Detta kan delvis bero på att exponeringen av deltametrin är högre i 
vattenfasen jämfört med kontaminerat sediment (Hedlund 2002), men även på grund av att 
den absorption som sker till sedimentet sänker giftigheten (Muir et al. 1985, 
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Kemikalieispektionen 1997). Sedimentets sammansättning har en betydande inverkan på 
giftigheten där denna sänks med ökad halt av lera och (kemiskt) kol (Muir et al. 1985, 
Fleming et al. 1998). Vidare har pH-värde och kalciumhalt en inverkan på giftigheten där 
högre värden gör deltametrinet mindre toxiskt (Ghillebaert et al. 1996). I en undersökning där 
kombinationen av högt organiskt innehåll, högt pH och hög kalcimhalt studerades visade sig 
deltametrinets giftighet minska avsevärt (Arbjörk 2004). Sedimentet i brotten är finpartikulärt 
och kalkhaltigt och en tidigare test på halten av organiskt material har visat ett innehåll på 
12,5 % (Arbjörk 2004). Detta sammantaget kan därmed ha inneburit att giftigheten av 
deltametrin vid behandlingen ej blev högre än ett värde som gjorde att vissa larver av 
Chironomidae kunde överleva i bottensedimentet.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att Rotifera i de behandlade brotten tycks ha klarat 
koncentrationen och giftverkan av deltametrin, men att de troligtvis erhållit förändrad 
abundans och sammansättning på grund av ändrade konkurrens- och predationsförhållanden. 
Crustacea zooplankton slogs ut totalt, men de började återkolonisera cirka en månad efter 
behandlingen. Samtliga taxonomiska grupper av leddjur minskade drastiskt i abundans, med 
total utslagning av de mest känsliga grupperna. Koncentrationen av deltametrin var dock ej 
högre än att vissa Hydracarina och Chironomidae överlevde.  
 
Tydliga direkta förändringar observerades i de behandlade brotten. Fortsatta studier måste 
göras för att ge kunskap om vilka långsiktiga effekter behandlingen har haft. Återkolonisering 
är potentiellt möjligt i och med att deltametrinet helt försvunnit ur vattenmassan (2008-11-04) 
och därför kan det förväntas att merparten av utslagna grupper har återvänt redan påföljande 
sommar.  
 
De fynd av Ephemeroptera som gjordes i litorala prov i Brott 3 efter behandlingen tillskrivs 
slarv i provtagningen. Trots noggrann rengöring medelst medhavt vatten är det högst 
sannolikt att de 5 individer som återfanns i replikat 1 vid första tillfället efter behandlingen 
och de 2 individerna som återfanns i replikat 1 vid andra tillfället efter behandlingen kommer 
från Brott 4 där det fångades totalt 1347 individer vid första tillfället efter behandlingen och 
2478 individer vid andra provtillfället efter behandlingen.  
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SUMMARY 
 
Direct effects of the insecticide deltamethrin on zooplankton and benthic invertebrates – 
a field study on the effects of insecticide induced eradication on signal crayfish on 
Gotland. 
 
In Sweden the noble crayfish, Astacus astacus, is the only freshwater decapod that occurs 
naturally. The noble crayfish is found in many different types of waters, from big lakes to 
small brooks and through introduction it has also been spread to isolated ponds and 
waterfilled quarries. The occurrence of noble crayfish has drastically decreased during the 
past century. The main reason is believed to be the crayfish plague, Aphanomyces astaci, but 
also acidification and environmental changes have contributed to the decline. Because new 
populations of noble crayfish are infested with crayfish plague annually, as well as 
acidification and other environmental factors constituting continued threats, the long-term 
survival of the species is considered to be far from secured.  
 
Crayfish plague is a water mould that infects crayfish. The first outbreak of crayfish plague in 
Sweden was reported from Lake Mälaren in the year 1907. Extensive trade of crayfish, 
coupled with the increased mobility of people, quickly spread the crayfish plague in Sweden. 
Today, outbreaks of crayfish plague have been reported from basically all main drainage 
basins from Dalälven and southwards. Areas in Sweden that entirely have been spared the 
crayfish plague are, apart from the northern parts, the islands Öland and Gotland.  
 
The threat that the crayfish plague, Aphanomyces astaci, constitutes to the noble crayfish is 
closely related to the occurrence of the introduced signal crayfish, Pacifastacus leniusculus. 
The signal crayfish is to the appearance as well as ecologically very similar to the noble 
crayfish. The signal crayfish was introduced in Swedish waters during the 1960s to replace 
populations of noble crayfish that had been decimated due to the crayfish plague. The main 
reason why signal crayfish constitutes a threat to the noble crayfish is because Aphanomyces 
astaci and signal crayfish have developed a parasite/host-relationship, where the parasite 
normally does not kill the host. Consequently signal crayfish is a carrier of the crayfish plague 
which means that in waters where the signal crayfish with Aphanomyces astaci are introduced 
the crayfish plague will be permanent and reintroduction of noble crayfish will be impossible 
for an indefinite future. Furthermore, where the noble crayfish and signal crayfish coexist 
without presence of Aphanomyces astaci, studies have shown that the signal crayfish has the 
capacity to expel the noble crayfish due to better competitiveness.  
 
At the turn of the 20th century there were approximately 30000 populations of noble crayfish 
in Sweden and due to the crayfish plague there were only 5 % left in the beginning of the 21st 
century. In 1998 the Swedish Board of Fisheries and the Swedish Environmental Protection 
Agency established an action plan for the preservation of noble crayfish.  
 
Although introduction of signal crayfish on Gotland has been prohibited since 1985, and 
despite that no permits were given before this year, the species occurs on Gotland. Inventories 
during 2005 and 2006 confirmed that signal crayfish occurs at three locations on Gotland. 
 
No crayfish plague has been found on Gotland, but the occurrence of signal crayfish 
constitutes a potential threat against the noble crayfish on Gotland. Therefore the County 
Administration Board of Gotland is obligated, by the action plan for the preservation of noble 
crayfish, to eradicate the signal crayfish from Gotland. Through an eradication of signal 
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crayfish the noble crayfish on Gotland is protected from outbreaks of crayfish plague but also 
from interspecific competition.  
 
It is difficult to eradicate crayfish and experiences have shown that chemical control is a very 
effective method. The group of pesticides that is considered to be most appropriate is 
pyrethrins and pyrethroids, compounds that influence the nervous system and which are very 
potent on all forms of arthropods but also on a majority of other water living animals. 
Pyrethrum is the collective name for six natural chemical substances (pyrethrins) which are 
extracted from the plants Chrysanthemum cinerariaefolium and C. cineum.  Pyrethroids are 
synthetic forms of pyrethrins. The most well-known pyrethroids are cypermethrin, permethrin 
and deltamethrin. 
  
The advantages with pyrethrins and pyrethroids are that they have a low toxicity for mammals 
and birds, that they degrade relatively fast biologically, that the mobility in soil is negligible 
and that they are harmless to plants. The reason that pyrethroids have been developed is 
because it is very expensive to produce natural pyrethrum.  
 
Today, no pesticide that functions selectively on crayfish, or on crustaceans, is known. So the 
pesticides with the potential ability to eradicate crayfish are also poisonous for others water 
living animals. Studies on the effects of pyrethrins and pyrethroids in fresh water have shown 
that they are highly poisonous to arthropods and fishes, while molluscs and worms are less 
sensitive. 
 
In the late summer of 2008 (week 34) the County Administration Board of Gotland conducted 
an attempt to eradicate the signal crayfish at two of the three known locations on Gotland 
using deltamethrin. This survey investigated which effects the insecticide induced crayfish 
kill had on zooplankton and benthic fauna during the first month after the eradication attempt 
at one of the locations.   
 
The location, Smöjen, is situated on the north-eastern Gotland. It is a peninsula that bears 
clear marks from earlier extraction of limestone. The extraction ceased during the 1960s. 
Today the area consists of a big quarry with four deeper quarries (numbered 1-4 and hereafter 
called ponds) that have been filled with water since the activity in the area ceased. Already 
during the 1960s the noble crayfish was introduced to the area and during the 1970s also 
signal crayfish. Signal crayfish has only been found in pond 2 and 3 during the last 
inventories. Pond 1 was not includeed in this investigation. Pond 2 and 3 were exposed to 
deltamethrin. Pond 4 has served as a control pond.   
 
Samples were taken on zooplankton, profundal zoobenthos and littoral zoobenthos on three 
occasions before the eradication attempt (July 13, July 27 and August 10) and on three 
occasions after the eradication attempt (September 7, September 27 and October 5).  
 
In accordance with earlier studies the outcome of this investigation shows that deltamethrin is 
highly toxic for arthropods, while Rotifera, Oligochaeta and Mollusca have a higher tolerance.  
 
The deltamethrin treatment caused a change in the composition of the zooplankton 
community in the treated ponds, where Cladocera and Copepoda totally disappeared while 
Rotifera survived. The apparent absence of toxicity for the Rotifera is not due to a lack of 
uptake but is in other reports explained in terms of physiological and/or chemical differences 
between Rotifera and the other zooplankton. 
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Crustacean zooplankton returned before this investigation ended but did not reach the same 
abundance as before the eradication attempt, nor the abundance seen in the control pond.  
 
There was a dramatically high number of Rotifera in pond 2 on the first sampling occasion 
after the eradication attempt (+17 days) (4,5 times higher than in pond 3 and more than 3 
times higher than in pond 4). This peak in abundance is explained in other studies to be 
caused by the lack of predators and competitors. The same effect was not observed in pond 3 
which might be because the peak in abundance is short-lived and might have occurred 
between the sampling occasions.  
 
In the treated ponds the number of genera of Rotifera increased slightly after the eradication 
attempt (+4 in pond 2 and +2 in pond 3). In the control pond there was no change in number 
of genera. This implies that a changed predation and competition situation, caused by 
deltamethrin, gave room for an increased diversity of Rotifera. This is in accordance with 
earlier studies on other insecticides and Rotifera, where the diversity increased due to 
contamination. 
 
All of the genera of Rotifera that were found before the treatment were also found after the 
treatment, but in other abundances. These changes in abundances may not necessarily depend 
entirely on the treatment, instead it can be explained by annual cycles of Rotifera.  
 
There was a low abundance of zooplankton in pond 3 on the last sampling occasion (45 days 
after the treatment). Only a total of 5 individuals per litre were observed. The low number 
appears remarkable because no previous survey on the effects of pyrethroids on zooplankton 
have shown the same collapse in the zooplankton community such long time after 
contamination/treatment. The water was extremely clear at the last sample occasion, so a 
theoretical explanation can be that the zooplankton have had a peak in abundance and thereby 
depleted the amount of food (phytoplankton) and consequently collapsed due to starvation.  
 
The most obvious difference between the treated ponds and the control pond for benthic 
macroinvertebrates was a striking reduction in taxonomic groups and a significantly lower 
abundance in the treated ponds. The number of taxonomic groups where halved in the treated 
ponds, while the number of taxonomic groups were unchanged in the control pond. The total 
average abundance of benthic macroinvertebrates in the treated ponds decreased by 96 % in 
pond 2 and 94 % in pond 3 while it increased by 53 % in the control pond. 
 
The significant changes in the treated ponds showed that deltamethrin had a highly negative 
effect on the arthropods, with total elimination of Isopoda, Ephemeroptera, Odonata and 
Trichoptera, while Hydracarina and Diptera decreased drastically but did not completely 
disappear. There was only a low number of Oligochaeta and Mollusca observed before the 
treatment but no decline in numbers seemed to be the case after treatment. The low number of 
observed Oligochaeta and Mollusca give uncertainty whether, and in such case to what extent, 
they had been affected by the treatment. However, the observations that were made tend to 
indicate that they coped better with the treatment than the arthropod groups.  
 
Earlier studies have shown that Oligochaeta and Mollusca are not directly affected by 
pyrethroids. Oligochaeta can moreover be expected to increase in abundance after the water 
has been contaminated with pesticides. This increase is explained by their general tolerance to 
pollutants combined with the fact that pollutants usually kill predators and are also reducing 
the competition. Despite the low number of observed oligochaetes it is probably the above 
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mentioned tendencies that are observed in one of the treated ponds since the number increased 
after treatment, both in comparison to the situation before the treatment and compared to the 
control pond. Therefore, one can assume that the lack of predation and competition, combined 
with an increased amount of organic material (from dead arthropods), have favoured 
Oligochaeta. The observations of Bivalvia after the treatment indicate that they have survived 
but other assumptions cannot be made due to the low number of observed individuals.  
 
The result of this survey showed that Hydracarina were not totally eliminated. Certainly, they 
decreased dramatically in abundance in both treated ponds, but Hydracarina were observed on 
all sampling occasions after the treatment. This outcome agrees with previous studies on 
toxicity of insecticides on Hydracarina, where some species apparently have a higher 
tolerance, while others are more sensitive. The knowledge on the ecology of Hydracarina is 
limited. However, most of the adult members are active predators on cladocerans, chironomid 
larvae and small oligochaetes. Therefore, the combination of susceptibility for deltamethrin 
and the absence of preferred prey might have reduced the total abundance of Hydracarina, 
meanwhile some few more resistant members, that not rely entirely on prey that disappeared, 
might have survived.  
 
The observations of Chironomidae in the treated ponds show that this group did not 
completely disappear either. An explanation may be found in surveys showing that 
deltamethrin seems to be more toxic for chironomid larvae in the water phase than in the 
sediment. This in part may be because the exposure of deltamethrin is higher in the water 
phase compared with contaminated sediment, but also because the absorption to the sediment 
lowers the toxicity. The composition of the sediment has a significant effect on toxicity, 
where toxicity is lowered with increased concentration of clay and carbon. Furthermore pH 
and calcium has an effect on toxicity where higher concentrations make deltamethrin less 
toxic. In a survey where the combination of high organic content, high pH and high calcium 
concentration was studied, the toxicity of deltamethrin decreased significantly. The bottom 
substrate in the ponds in this study was a fine particulate calcareous sediment whit a high 
concentration of organic material. This might thereby have meant that the total concentration 
of deltamethrin did not become higher than a value that allowed some Chironomidae to 
survive in the sediment. 
  
This study concludes that Rotifera in the treated ponds coped well with the actual 
concentration of deltamethrin but probably got a different abundance and changed 
composition due to a new situation in competition and predation. Crustacean zooplankton 
totally disappeared, but approximately a month after the treatment they begun to recolonise. 
All the taxonomic groups of arthropods drastically decreased in abundance, with a total 
elimination of the most sensitive groups. The concentration of deltamethrin was not higher 
than that some Hydracarina and Chironomidae survived. 
  
Significant degenerations and changes were observed in the treated ponds. Further 
investigations of the ponds must be done in order to give knowledge about which long-term 
effects the treatment had. Recolonisation is potentially possible since the deltamethrin has 
disappeared entirely from the water mass (2008-11-04). Therefore one might suspect, in 
accordance with earlier investigations, that the taxonomic groups which disappeared will 
already start to return during the subsequent summer.  
 
 



BILAGA 1 
6 prov per brott före respektive efter behandling 
X =Förekomst 
X? =Förekomst av skal  
(X) =Förekomst i prov, troligtvis p.g.a. fel vid provtagning 
- =Ingen observation 
(Brott 2 omfattar endast profundal bottenfauna) 
 

 Brott 2 Brott 3 Brott 4 
 Före Efter Före Efter Före Efter 

ZOOPLANKTON       
ROTIFERA       
Asplanchna sp. X X X X X X 
Collotheca sp. X X X X X X 
Conochilus sp. X - X - X X 
Gastropus sp. X X X X X X 
Kellicotia sp. X X X X X X 
Keratella sp. X X X X X X 
Lecane sp. - X - X X X 
Lepadella sp. - X - - - - 
Macrochaetus sp. - - - X - - 
Monostyla sp. X X X X X - 
Polyarthra sp. X X X X X X 
Scardium sp. - X - - - - 
Synchaeta sp. X X X X X X 
Trichocera sp. - X - X - X 
Trichotria sp.  - X - - - - 
CLADOCERA       
Bosmina sp. X X X X X X 
Ceriodaphnia sp. X X X - X X 
Daphnia sp. X - X - X X 
Diaphanosoma sp. - X - X - - 
COPEPODA       
Calanoida X X X X X X 
Cyclopoida - - X - - X 
       

BOTTENFAUNA       
GASTROPODA       
Lymnaeidae X? X? X? X? X? X? 
Planorbidae X? X? X? X? X? X? 
BIVALVIA       
Sphariidae - - X X X X 
OLIGOCHAETA X X X X X X 
HIRUDINEA       
Helobdella stagnalis - - X - X X 
ACARI       
Hydracarina X X X X X X 
OSTRACODA X X? X X? X X 
ISOPODA       
Asellus aquaticus - - X - X X 
EPHEMEROPTERA       
Baetidae X - X - X X 
Caenidae X - X (X) X X 
ODONATA       
Anisoptera - - X - X X 
Zygoptera - - X - X X 
TRICHOPTERA       
Nätspinnande - - X - X X 
Rörbyggande - - X - X X 
Oxyethira sp. X - X - X X 
DIPTERA       
Ceratopogonidae X - X - X X 
Chironomidae X X X X X X 
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Genomsnittlig abundans (ind./l ± variationsvidd) av zooplankton i de tre undersökta brotten vid respektive provtillfälle. 
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Genomsnittlig abundans (ind./l ± variationsvidd) av Rotifera i de tre undersökta brotten vid respektive provtillfälle. 
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Genomsnittlig abundans (ind./l ± variationsvidd) av Cladocera i de tre undersökta brotten vid respektive provtillfälle. 
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Genomsnittlig abundans (ind./l ± variationsvidd) av Copepoda i de tre undersökta brotten vid respektive provtillfälle. 
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Genomsnittlig abundans (ind./prov ± variationsvidd) av profundal bottenfauna i de tre undersökta brotten vid 
respektive provtillfälle. 
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