
 

Institutionen för kultur, energi och miljö 
Avdelningen för biologi 

Högskolan på Gotland, SE-621 67 Visby 

www.hgo.se  

 
 
 
 

MUDDRING I IREÅN 
 

INDIREKTA EFFEKTER PÅ BOTTENFAUNAN 
NEDSTRÖMS  

 

 

  
 
 

Martin Andersson 
 
 

Examensarbete i biologi 15 högskolepoäng, 2010 
 

Handledare: Bertil Widbom 
 

_______________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilden på framsidan föreställer: Ireån strax innan dess utlopp i Östersjön. 

Fotograf: Sanna Kangasniemi 

 

 

 

 

 
 
Denna uppsats är författarens egendom och får inte användas för publicering utan 

författarens eller dennes rättsinnehavares tillstånd. Martin Andersson 



Martin Andersson. Examensarbete 15hp  
Högskolan på Gotland 
 

1 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING        
 

ABSTRACT  ....................................................................................................... 2 

INLEDNING ...................................................................................................... 3  

MATERIAL OCH METODER  ....................................................................... 6 

RESULTAT  ........................................................................................................ 7 

DISKUSSION .................................................................................................. 10 

SLUTSATS ...................................................................................................... 13 

REFERENSER ................................................................................................ 14 

SUMMARY  ..................................................................................................... 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Andersson. Examensarbete 15hp  
Högskolan på Gotland 
 

2 
 

 

ABSTRACT 
 
This research aims to investigate the effects that dredging may have on benthic fauna. The dredging 
took place in the stream Ireån on northern Gotland during the early summer 2010. My area of 
research was taking place in a scenic area downstream in Ireån close to the Baltic Sea. I chose this 
area due to the dredging that started just upstream of this area and continued further upstream. Thus 
it is not the direct impact of the dredging that is the focus for this paper but the side-effect the 
dredging may have on the area downstream. In this research I used the M42-method and BQI- index 
in order to evaluate the results. The effects on the dredging were weaker than expected, with only 
minor changes occurring within the benthic fauna (BQI-value before dredging: 3.35, BQI-value 
after dredging: 3.51).  
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INLEDNING 
 
Ireån är i stor utsträckning ett kanaliserat vattendrag belägen på nordvästra Gotland liksom många 
av kanalens bifloder. Ireån sträcker sig fågelvägen drygt 20 km från översta källorna till 
havsutloppet. Det kanaliserade partiet av Ireån passerar under långa partier genom öppen åkermark 
och har en mycket begränsad landvegetation längs flodbanken.  I fokus för detta arbete ligger dock 
den korta naturligt meandrande sträckan, som utgör ca 1.4 km (fågelvägen), vilket är flodens 
slutliga sträcka mot Östersjön (Google Earth). Ireån är med gotländska mått ett större vattendrag, 
med en genomsnittlig strömhastighet av 1 m3/s mellan perioden 1988-2003. Högst uppmätta 
veckomedelvattenföring ligger dock på 8,1 m3/s. Ån har således en mycket kraftig variation i sitt 
vattenstånd. Floden bedöms ha varit relativt starkt förorenad med ett utsläpp av 2.3 ton P/år och 127 
ton N/år under perioden 2001-2003. En siffra som då har haft en uppåtgående trend under ett flertal 
år. Vattnet bedöms också vara kraftigt grumligt (Östlund 2004). Hög grumligheten och läckage av 
näringsämnen brukar sammankopplas med floder som passerar genom hög andel åkermark. 
Näringsämnen tillförs i form av gödningsmedel och vattendrag i anslutning till åkermarksområden 
har ofta har en mycket gles landvegetation, således blir erosionen av både sediment och 
näringsämnen kraftig (Bellos et al. 2003).  

Orsaken till den mycket sparsamma vegetationen i anslutning till Ireån kan sammankopplas med en 
vattendom som säger att Ireån ska dikas ut och muddras minst en gång vart tionde år, senast var 
2001. Denna vattendom ger dock upphov till ett moment 22 problem. För att muddra ut ån måste 
grävmaskiner kunna ta sig fram till flodbanken obehindrat. Således kan man inte ha träd och större 
buskar växande längs med flodkanten. Frånvaron av vegetation gör dock att beskuggningen av Ireån 
på långa sträckor är närmast obefintlig. Vidare finns det inget som håller kvar näringsämnen från att 
läcka ut i Ireån. Näringsämnen plus maximal solinstrålning skapar mycket gynnsamma förhållanden 
för de vattenväxter och alger som finns i Ireån. Den kraftiga tillväxten av vattenvegetation gör att 
Ireån sakta men säkert växer igen. Detta framtvingar en muddring som återigen förutsätter att ingen 
vegetation finns i anslutning till ån (Peter Landergren, muntl. 2010). 

Läckage av näringsämnen och sediment orsaker även förändringar av pH i vattenmassan. Detta har 
dock en mycket begränsad effekt på gotländska vattendrag då dessa har en hög alkalinitet till följd 
av Gotlands kalkberggrund. Kanalisering och muddringar får dock en rad andra bieffekter, främst 
erosion av sediment. Denna faktor är starkt sammankopplad med läckage av näringsämnen och det 
är även här frånvaron av vegetation (i ån och intilliggande landvegetation) tillsammans med 
vattenflödet som orsakar erosionen. Vidare bidrar också kanaliseringen av ån i sig till ökad erosion. 
Detta till följd av att kanaler är kortare än den ursprungliga meandrande ån. Således blir kanalens 
sluttning också brantare vilket orsakar en högre flödeshastighet som bidrar till en kraftigare erosion. 
Vidare gör också fördjupning och breddning av kanaler att en större areal av sediment utsätts för 
sedimentering (Painter et al. 1976).  

Ireån varierar dock mycket i sin karaktär i olika partier av floden. Den meandrande slutsträckan är 
ett kraftigt strömmande vattendrag som går genom orörd löv- och barrskog, med en stor andel fallen 
ved i och runt floden (Fig.1). Den meandrande floden börjar från mynningen vid ett mindre 
vattenkraftverk, cirka 1,5 km ovanför kraftverket börjar den kanaliserade delen av Ireån (Fig.2). 
Intressant att notera är att mängden vattenvegetation är låg i det meandrande partiet av Ireån, vilket 
troligen är en följd av den kraftiga beskuggningen som skogen orsakar (i den delen av floden 
förekommer ingen muddring). Partiet har ett starkt fiskbestånd där både havsöring (Salmo trutta) 
och flodnejonöga (Lampetra fluviatilis) förekommer i riklig mängd. Även andra fiskarter såsom 
gädda, spigg och regnbåge förekommer i flodpartiet (Vallin & Landergren 2004). Även den kraftigt 
hotade flodkräftan (Astacus astacus) har en mindre population i Ireån (F. Mebus muntl. 2010). 
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Partiet bedöms också ha relativt goda bestånd av bottenfauna (Lingdell & Engblom 2007). Området 
ligger i detta nu uppe som förslag till bildande av naturreservat hos Gotlands kommun (F. Mebus 
muntl. 2010). 

I början av juni i år (2010) inleddes en muddring av Ireån. Denna inleddes strax ovanför kraftverket 
och därifrån muddrade man vidare uppströms. Detta examensarbete är en följd av detta och tillkom 
ursprungligen som ett förslag från Länsstyrelsen på Gotland, där man vill se tänkbara effekter av 
muddringen. Jag valde att använda bottenfaunan som utgångspunkt för att se effekterna av 
muddringen. Att undersöka bottenfauna är en tidigare väletablerad metod för att se förändringar av 
kemikaliska/fysikaliska faktorer i vattenmassan. Anledningen till detta är att bottenfaunan är både 
relativt långlivad och samtidigt ofta stationär i sitt habitat. Detta i kombination med en stor mängd 
data angående bottenfaunaarters resistens mot kemiska/fysiska förändringar gör att man kan bygga 
upp index för att påvisa vattenmassans miljötillstånd. 

Detta har framför allt en större fördel gentemot en direkt kemikalisk mätning och det är att det ger 
en historisk bild av miljötillståndet. Exempelvis kan pH variera mycket kraftigt i mindre 
vattenmassor. En kraftig nederbörd gör att mängden läckage från jorden ökar och detta kan 
resulterar i att surhetsgraden stiger tusenfaldigt. Således kan en mätning av pH en solig sommardag 
vara mångfaldigt lägre än flodens maximala surhetsgrad. Arterna i floden förblir dock där. Till 
exempel Gammaridae (märlkräftor) är en familj som är känslig för låga pH-värden. Om en individ 
av Gammaridae hittas betyder detta att floden under den här märlkräftans livscykel aldrig har 
understigit pH- värdet 5,6 och troligen inte heller pH- värdet 6,2. Vilket då är till följd av att 
märlkräftan vid det högre värdet får svårt att överleva under en längre period och vid det lägre 
värdet är det direkt dödligt för märlkräftan att vistas i vattnet (Lingdell & Engblom 2007). 

Vidare befaras även muddringen påverka andra delar av näringsväven. Länsstyrelsen är primärt 
orolig för öringen och flodnejonögonens rom- och yngelbestånd. Farhågan är att denna årskull 
kommer begravas av bottensediment som en konsekvens av muddringen. Det ligger dock inte inom 
detta arbetes ram att undersöka huruvida så är fallet.      
 

 
Figur 1. Den meandrande slutsträckan av Ireån med orörd lövskog. 
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Figur 2. Området inom den röda rektangeln är undersökningsområdet. 
Den gula rektangeln är muddringens startpunkt, muddringen fortsatte vidare  
uppströms dvs nedåt på bilden. Vattenmassan i översta vänstra hörnet är Östersjön.  
Ireå rinner således uppåt (norrut ) sett från detta foto.  

 
Syftet med undersökningen har varit att ta reda på huruvida muddringen uppströms i Ireån påverkat 
bottenfaunan i den meandrande slutsträckan av ån. Muddringen första fas ägde rum mellan den 2-9 
juni 2010 och arbetet syftade specifikt till att undersöka den indirekta effekt detta hade på 
bottenfaunan nedströms (muddringen fortsatte vidare senare under sommaren). Vidare är 
förhoppningen att undersökningen ska kunna ge klarhet i frågeställningar kring muddringens 
effekter på bottenfaunan och fungera som underlag för framtida beslut rörande dikning och 
muddring. Arbetet syftar dock inte till att undersöka vilka specifika segment av muddringen som 
har en effekt på bottenfaunan. Muddringen har som tidigare nämns en rad olika effekter, såsom 
frigörande av sediment, ökad genomströmning av organiskt material, ökat läckage av näringsämnen 
(främst fosfor och kväve), förändring av artsammansättning i det muddrade området (och därmed en 
förändring av interaktion och konkurrens med bottenfaunan nedströms). Samt diverse bieffekter 
dessa förändringar kan tänkas föra med sig i ett nästa steg. Dock ligger det inte inom ramen för 
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detta arbete att specifikt utreda vilka av dessa aspekter som påverkar bottenfaunan nedströms om 
muddringen. Denna efterforskning betraktar muddringen som en faktor. Således är det påverkan av 
flera simultana förändringar sammanlänkade av muddringen som arbetet syftar till att påvisa ha en 
effekt på bottenfaunasamhället. 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Jag använde M-42 metoden för min undersökning, dock med vissa avvikelser från M-42 mallen. 
Metoden i korthet: Först väljer man ut sina provrutor, sedan vadar man ut till sin provruta och 
använder foten för att ”störa” bottenytan under cirka 5 sekunder, varje provruta är cirka 0,2 m2. 
Vidare använder man en håv med 15 cm diameter, och ca 1,5 mm maskvidd. Håven placeras 
nedanför/nedströms om området som blivit ”stört” för att fånga upp de organismer som dyker upp 
från botten. Första provtagningen var längst nedströms för att minimera påverkan på de övriga 
provtagningsrutorna. Standard för inventering med M-42 är att ta ut 30 provrutor vid en inventering. 
Jag tog dock bara ut 15 prover vardera vid de båda inventeringstillfällena till följd av tidsbrist. 
Inventeringen före muddringen ägde rum den 20-21 maj, och inventeringen efter muddringens start 
skedde den 11 juni. Således togs det 30 provtagningar totalt. Provrutorna var fördelade i 5 profiler 
(tvärsnitt av ån) med 3 provrutor i vardera profil. I profilen var provrutorna fördelade med en 
provruta strax intill strandkanten, en i mitten av floden (eller på djupast vadbara område) och den 
sista provrutan mitt i mellan dessa två områden. Detta för att få en större mängd habitattyper i 
provtagningen.   

Profilerna ska enligt modellen fördelas längs en bestämd sträcka av ån, med 5-10 m avstånd mellan 
varje profil. Detta var min ursprungliga idé men som jag snabbt övergav när jag mötte verkligheten 
ute i fält. Vissa profiler hamnade i dels mycket djupa vatten men framför allt väldigt starkt 
strömmande områden. Att behålla fotfästet var utmanande i sig, att vidare få en representativ 
provtagning av bottenfaunan var inte rimligt. Således bestämde jag mig för att placera ut mina 
profiler i de lugnt strömmande innersvängarna av ån. Vidare så är det i de långsamt flytande 
innersvängarna som partiklar sedimenterar i meandrande floder. Därmed var det rimligt att förvänta 
sig att muddringens effekter borde framträda tydligast där. Sållningen skedde därefter manuellt 
genom att man plockade upp organismerna med fjäderpincetter från håven samt ur en bunke som 
man fyllde med vatten. Djuren förvarades därefter i 75% etanol.  

Samtliga individer bestämdes ner till familj, somliga även ner till släkte och art. För att bestämma 
individerna använde jag en stereolupp med 10-40 gångers förstoring. För detta använde jag följande 
bestämningslitteratur: Douwes et al. (1997), Gärdenfors et al. (1988), Mandahl 2000), Olsen & 
Svedberg (1999).   

Datan sattes sedan in i formeln för ett miljökvalitetsindex för bottenfauna, Benthic Quality Index 
(BQI) (Blomqvist et al. 2006). För mjukbottenfauna i sötvatten finns beräknade miljöindexvärden 
för varje familj baserat på hur bra de tolererar olika miljöstörningar. De känsligaste familjerna får då 
de högsta värdena (Johnson & Goedkoop 2007). Detta sätts in i formel och man får ut ett BQI- 
värde, där höga värden indikerar god vattenkvalitet och en välmående bottenfauna (Fig.3) 
(Blomqvist et al. 2006). 
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Figur 3. Formeln för beräkning av Benthic Quality Index (BQI).  S = antalet arter, S-klassade = antalet klassade arter, 
N = antalet individer per 0,1 m2 , Ntot = totalt antal individer, Ni = antalet individer av art i, Ntot-klassade = totalt 
antal klassade individer, (Blomqvist et al., 2006). 

Detta gjordes på samtliga 30 provrutor och således fick jag 30 olika BQI-värden. Jag beräknade 
därefter ut medelvärdena för rutorna i respektive profilområden (stranden, mitten, ytterst) före och 
efter muddring. Detta för att se om muddringen har motsvarande effekter inom olika tänkbara 
habitat av Ireån, alternativt att kraftiga effektskillnader i muddringen finns mellan habitattyperna. 
För att beräkna signifikansen för BQI-värdena från de enskilda provrutorna användes ett t-test. För 
att beräkna skillnaden i totala antal individer, samt skillnaden i antal av familjerna Gammaridae och 
Elmididae, mellan de två provomgångarna, användes Mann-Whitney U-test (Fowler et al. 1998).   
 

 
RESULTAT 

De båda inventeringarna hade likartade familjesammansättningar med en motsvarande procentuell 
fördelning av familjernas förekomst samt antal individer inom de olika taxa (tab. 1-2). Vissa 
skillnader förekom naturligtvis, men de flesta förändringar var marginella och kan orsakats av 
slumpfaktorer. Inom vissa familjer förekom dock kraftigare förändringar mellan inventeringarna.   
 
Fauna vid båda provtagningarna dominerades av familjerna Gammaridae samt Hydrobiidae som 
tillsammans utgjorde 76% av alla bestämda individer.  
 
Familjen Gammaridae (sötvattenmärlkräftor i det här fallet) var den mest dominerande gruppen vid 
båda inventeringenstillfällena. En viss skillnad i förekomst fanns mellan de två 
inventeringstillfällena, 219 individer före muddring (45.3% av totalt antal individer i 
provtagningen) samt 391 efter muddring (55.3% av totalt antal individer i provtagningen, 
hädanefter = tot). Skillnaden var dock inte signifikant (U=77, kritiskt värde=64, P>0.05, Mann-
Whitney U-test). 
 
Hydrobiidae hade också en viss ökning i antal i inventeringen efter muddringen, 121 individer före 
muddring och 176 efter muddringen. I procentuell andel av vardera provtagning var dock mängden 
i närmast identisk, 25.1% före muddring samt 24.9% efter muddring. Således var inte heller här 
skillnaden signifikant (U=92, kritiskt värde= 64, P>0.05, Mann-Whitney U-test). 
 
Familjen Chironomidae hade också en relativt kraftiga förändringar mellan de två 
inventeringstillfällena. Chironomidae hade 14 individer i provet före muddring gentemot 34 
individer i provet efter muddringen (3% respektive 5% av tot).  

Även den proportionella fördelningen av familjerna var likartad mellan de två 
inventeringstillfällena, med undantag av främst Elmididae och Gammeridae (Fig. 4-5.)  
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Tabell 1. Data från inventeringen före muddringen i Ireån, total antal individer = 483, medelvärde (n=15).    

 Före muddring  

 Klass - Familj   Individ antal   Medelvärde   SE  

Bivalvia       

Sphaeriidae  1  0.1   0.0  

Clitellata       

Erpobdellidae  3  0.2   0.0  

Oligochaeta  8  0.5   0.53  

Gastropoda     

Hydrobiidae  121  8.1   1.82  

Lymnaeidae  12  0.8   0.17  

Planorbidae 6  0.4   0.15  

Valvatidae  14  0.9   0.41  

Insecta       

Chironomidae  14  0.9   0.35  

Elmididae 31  2.1   0.71  

Goeridae  3  0.2   0.0  

Hydrophilidae  1  0.1   0.0  

Hydropsychidae  14  0.9   0.24  

Limnephilidae  19  1.3   0.34  

Simuliidae  1  0.1   0.0  

Tipulidae 15  1.0   0.22  

 Malacostraca      

Asselidae  1  0.1   0.0  

Gammaridae  219  14.6   3.24  
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Tabell 2. Data från inventeringen efter muddringen i Ireån, total antal individer = 707, medelvärde (n=15). 
 

 Efter muddring  

Klass - Familj  Individ antal Medelvärde SE 

Clitellata       

Erpobdellidae 2  0.0   0.0  

Oligochaeta 13  1.0   0.5  

Gastropoda     

Hydrobiidae 179  12.0   2.97  

Lymnaeidae 2  0.0   0.0  

Planorbidae 7  0.0   0.11  

Valvatidae 9  1.0   0.13  

Insecta       

Chironomidae 34  2.0   0.51  

Dytiscidae 1  0.0   0.0  

Elmididae 7  0.0   0.15  

Hydropsychidae 21  1.0   0.27  

Limnephilidae 13  1.0   0.55  

Polycentropodidae 2  0.0   0.0  

Sialidae 1  0.0   0.0  

Simuliidae 1  0.0   0.0  

Tipulidae 26  2.0   0.46  

––Malacostraca     

Asselidae 1  0.0   0.0  

Gammaridae 391  26.0   5.56  
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Figur 4. Procentuell fördelning av familjer i inventeringen före muddringen.   
Utdragna partierna är familjerna med störst förändring mellan provtagningarna.  
 

 

Figur 5. Procentuell fördelning av familjer i inventeringen efter muddringen. 
Utdragna partierna är familjerna med störst förändring mellan provtagningarna. 
 
.   
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Familjen Elmididae (bäckbaggar) uppvisade den kraftigaste förändringen mellan de två 
inventeringstillfällena. Elmididae hade en nedgång i individantal efter muddringen gentemot 
inventeringen före muddringen. Vid inventeringen före muddringen var Elmididae tredje mest 
förekommande familj med totalt 31 individer och utgjorde 6.4% av provet. Vid inventeringen efter 
muddringen var Elimididae endast nionde vanligaste familj med 7 funna  individer totalt som 
utgjorde 1% av provet (U=60, kritiskt värde=64, P<0.05, Mann-Whitney U-test). Vidare var också 
Elimididae tredje vanligast familj vid inventeringen 2007 av Lingdell och Engblom där den 
utgjorde 11% av inventeringen (Lingdell & Engblom, 2007). Elmididae utgjordes av en art ur 
släktet Oulimnius vid inventeringar (troligen Oulimnius tuberculatus).   

Mängden individer (totalt sett) ökade också i provtagningen efter muddringen med 707 individer 
gentemot 483 individer i provet före muddringen. Skillnaden i antal individer var dock inte heller 
här signifikant (U=80.5, kritiskt värde=64, P>0.05, Mann-Whitney U-test).  

BQI medelvärdet för provrutorna före muddringen var 3.35 (S.E: 0,13) och efter muddringen var 
3.51 (S.E: 0,24). T-test jämförelsen av BQI- värden för provrutor mellan före och efter muddringen 
påvisade ingen signifikant skillnad (t=0.567, d.f.=28, P>0.1, t-est). (Fig.6).  

BQI medelvärdena mellan de olika profilområdena före och efter muddring (Fig. 7) var snarlika. I 
profilområdena stranden och ytterst före och efter muddringen var värdena närliggande inom 
respektive profiltyp (stranden f/e 3.21-3.40, ytterst f/e 3.59-3.50). Större skillnader uppvisades inom 
mittenprofilområdet (mitten f/e 3.23-3.61), dock fortfarande icke signifikant (t=0.911, d.f.=8, P>0.1, 
t-test).     
 

 

 

 

 

Figur 6. BQI medelvärdena ± standard avvikelse  från de 15 provrutorna i inventering  
före respektive efter muddringen. 
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Figur 7. BQI medelvärdena från de enskilda provrutorna av de tre olika profil områdena före och efter muddringen.  
 
 
DISKUSSION 
 
Inga signifikanta kortsiktiga effekter av muddringen på bottenfaunan vid Ireåns slutsträcka kunde 
noteras, med undantaget av familjen Elmididae (bäckbaggar).  
 
BQI- värdena från de två provtagningarna var båda förhållandevis höga och tyder på att 
bottenfaunan i Ireån är relativt välmående. BQI- värdena från före och efter muddringen låg dock 
mycket nära varandra (Fig. 6) och är därmed inte lämpliga att dra slutsatser utifrån. Jämförelsen av 
BQI-värden mellan olika profilområden före- och efter muddringen gav också icke signifikanta 
resultat (Fig. 7). Dock var antalet värden inom varje profilområde före respektive efter muddringen 
lågt, således är sannolikheten att få ett signifikant resultat liten.   

 
Vidare försökte jag också göra en jämförelse mellan mina inventeringar och en inventering gjord 
2007 av Lingdell och Engblom för att se hur stor den naturliga variansen kunde förväntas vara inom 
bottenfaunan i Ireån. Där planerade jag att jämföra skillnader i BQI-värden mellan inventeringarna, 
detta visade sig dock problematiskt då rapporten från Lingdell och Engblom saknade provrutsdata. 
Således kunde jag inte beräkna ett medeltals BQI-värde från Lingdells inventering. Vidare visade 
det sig olämpligt att göra BQI tester över flera sammanslagna provrutor. Detta är en matematisk 
effekt av att värdet i BQI- formeln slutskede (Ntot/Ntot+5) baseras på omfattningen av totala antalet 
individer. Större provtagning får naturligtvis fler individer i snitt, vilket därmed ger felaktigt högre 
värden till större provtagningar. Därmed uteblev jämförelse mot Lingdells tidigare inventeringarna.  
 
Det finns flera möjliga förklaringar till varför kortsiktiga effekter av muddringen uteblev. Den mest 
grundläggande förklaringen kan vara att en ökad grad av sedimentering är en relativt svag störning 
för bottenfaunan. Förvisso mättes aldrig nivån av sedimentering vid inventeringarna, en ökning 
efter muddringen är dock ett mycket troligt scenario. De två primära faktorerna för bottenfaunan i 
vattendrag är syrgashalten samt temperaturförhållandena i vattnet (Lingdell  & Engblom 2007). 
Temperaturen ska dels inte förändras alltför fort, och många organismer vill kunna förflytta sig 
mellan områden med höga respektive låga temperaturer beroende på beteende och dygn. Detta 
uppnår djur genom att röra sig mellan djupare bassänger och grundare snabbt strömmande partier, 
dessa partier syns tydligt i den meandrande delen av Ireån och är naturligtvis frånvarande i det 
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kanaliserade partiet. När dessa två faktorer ligger inom gynnsamma förhållanden kan bottenfaunan 
vara välmående trots relativt starka störningar av andra källor. Exempelvis nämns mycket höga 
kvävehalter som en faktor som bottenfaunan hanterar väl så länge de viktigaste två faktorerna är 
gynnsamma samt att det finns en rörelse i vattenmassan (Lingdell & Engblom 2007).  

Vattenkraftverket är ytterligare en faktor som troligen begränsat muddringens primära effekt. 
Vattenverket ligger som redan nämnt direkt uppströms om den meandrande sträckan och direkt 
ovanför ligger vattenkraftverkets damm. Dammen är ett djupt och stillastående parti av floden, där 
vatten kan förbli under en längre tid. Således utgör dammen en sedimentfälla för sedimentpartiklar 
av olika karaktärer och förhindrar därmed sedimenten från att nå den meandrande sträckan av 
Ireån.Dock finns inga mätningar av sedimentering i dammen och hur stark denna faktor är därmed 
okänt.  

Vidare var den meandrande sträckan under perioden för undersökningen kraftigt strömmande, till 
följd av den exceptionellt kraftiga vårfloden. Detta bidrog säkerligen till att en mindre mängd 
finkornigt sediment hade möjlighet att sedimentera i flodsträckan, vilket därmed minskade 
muddringens effekt för bottenfaunan. Dock är det värt att åter påpeka att samtliga av mina provrutor 
låg i de lugnare strömmande innerkurvorna där sedimentering borde varit som kraftigast.     
Sedimenten bör också bidra till en ökad grumlighet vilket då skulle vara ogynnsamt för 
vattenväxterna som är beroende av solinstrålning för sin fotosyntes. Det skulle i ett nästa steg 
drabba bottenfaunan som lever som betare på vattenvegetationen. Denna effekt har dock troligen i 
stort uteblivit från den undersökta sträckan då mängden vattenvegetation är mycket sparsam.  

En ökande mängd av partiklar i vattnet kan dock även ha positiva effekter för bottenfaunan. Detta 
då även mängden organiskt material som flyter i vattenmassan ökar. Detta kan vara av stort vikt då 
det organiska material som flyter genom vattnet är den primära födokällan för en stor andel av 
bottenfaunan det vill säga den del som utgörs av filtrerare. Detta går dock inte att inräkna i mina 
resultat då perioden mellan de två inventeringarna är för kort för att organismerna ska hinna 
reproducera sig. En effekt som dock kan ha bidragit till en uppgång i bottenfaunan efter muddringen 
är en ökad bottendrift. Detta skulle i så fall förklaras av att bottenfaunans ursprungliga habitat 
uppströms blivit stört av muddringen vilket gjort deras habitat olämpligt vilket bidragit till att en 
större andel fauna väljer att söka nya habitat genom bottendrift. Vidare så borde rimligen många 
individer blivit bokstavligen talat uppgrävda från botten vilket också borde bidra till att de i större 
utsträckning flyter med i vattenmassan. Denna ökning i bottendriftsförekomst skulle ge upphov till 
en synbar men endast tillfällig ökning av faunan i nedströmsområdet.  
 

Slutligen är det tänkbart att ett flertal av dessa förändringar ägt rum simultant. Där både positiva 
och negativa faktorerna från muddringen ägt rum samtidigt och till en viss grad har tagit ut 
varandras effekter vilket leder till en tillsynens svag förändring. 

Angående bäckbaggarnas (familjen Elmididae) nedgång så kan man dra slutsatsen att muddringen, 
och troligen den ökade sedimenteringen, har haft en effekt på bäckbaggarna. Detta vore inte heller 
orimligt då bäckbaggarnas levnadssätt (bottenlevande, icke simkunniga samt beroende av finare hår 
för sin överlevnad (Olsen & Svedberg 1999)) gör dem till en rimlig kandidat för familj som kan 
tänkas störas av ökad sedimentering. Kraftiga variationer i bäckbaggarnas individantal mellan 
relativt närliggande tidpunkter är dock inte ett alltför ovanligt fenomen (P-E Lingdell pers. komm.). 
Detta är särskilt gällande om arten är larvövervintrande då dessa larver naturligt minskar i 
individantal under sommaren. Huruvida detta var fallet hos Oulimnius är oklart. Muddringen är 
dock en rimlig förklaring till bäckbaggarnas nedgång även om det inte gick att säga definitivt.  

Sammanfattningsvis var de kortsiktiga konsekvenserna av muddringen svaga. Dock finns det många 
aspekter av muddringens effekter på bottenfaunan som det ännu inte går att uttala sig om. 
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Länsstyrelsen ursprungliga farhåga var primärt att rommen samt ynglen av öringen och 
flodnejonögonen inte skulle överleva till följd av igenslammning av bottnen. Huruvida detta är 
fallet eller inte borde framgå vid länsstyrelsens årliga fiskinventering av Ireån i september. Om det 
skulle visa sig att en stor andel av årets öring- och flodnejonögageneration har dött så får det 
effekter för bottenfaunan, då framförallt öringen i stor omfattning prederar på 
bottenfaunaorganismer. Dock kan även flodnejonögonen predera på bottenfauna om än mindre 
frekvent (IUCN 2010). En minskning av öring och flodnejonöga skulle därmed leda till en 
minskning av predationstrycket på bottenfaunan. Hur detta skulle påverka bottenfaunan går bara att 
spekulera kring, men en förändring av bottenfaunans komposition och artdominans skulle vara en 
rimlig utveckling.  

Vidare är det möjligt att muddringen ännu inte fått sin fulla effekt vid tidpunkten för min 
undersökning. Muddringen av Ireån fortsatte senare in under sommaren, dock längre uppströms, 
sett från den meandrande delen av Ireån. Flödet och vattenståndet blir avsevärt lägre under 
sensommaren och det är tänkbart att sedimenten från muddringen får en betydligt klarare påverkan 
då. För att utreda de potentiella långsiktiga effekterna föreslår jag att ytterligare en inventering av 
bottenfaunan görs vid en senare tillfälle, idealt i mitten av maj 2011. Vid denna tidpunkt borde de 
långsiktiga effekterna haft sin fulla effekt samt att eventuella ”felaktiga” kortsiktiga effekter såsom 
ökad bottendrift borde avtagit i sin verkan. Vidare finns det nu tre inventeringar av området från 
samma period av året (Lingdell och Engbloms inventering år 2004 och 2007 samt min första 
inventering). Det kommer därmed finnas historiska data att jämföra mot för att tydligare bedöma 
huruvida avvikelser kan sammankopplas med muddringen.    

Avslutningsvis några tankar kring muddringens moment 22- problem. För att bryta den onda cirkeln 
ser jag två potentiella lösningar. Dels att helt förändra tekniken man använder vid muddring, 
förslagsvis att övergå till ett amfibiefordon för muddring som då inte skulle kräva en röjning av 
vegetation längs flodbanken. En snarlik variant på detta är användning av vattengående 
slåttermaskiner som har använts vid röjningen av vegetation i Hornborgarsjön.  

En alternativ lösning är en kompromiss, där man sparar vegetation på den mest sydbelägna sidan av 
floden. Detta för att maximera mängden beskuggning av floden samtidigt som en viss grad av 
muddring fortfarande är möjlig. Denna idé är dock mest effektiv i de områden där floden rinner i en 
öst/västlig riktning då minskning av solinstrålning blir maximal där. Detta ska på sikt 
förhoppningsvis minska behovet av muddring. 
 
 
SLUTSATS 
 
De kortsiktiga konsekvenserna av muddringen på bottenfaunan i Ireån var svaga. Med undantag av 
skalbaggsfamiljen Elmididae kunde inga signifikanta förändringar påvisas mellan perioden före 
gentemot efter muddringen. BQI- värdena från de två provtillfällena samt mellan de olika 
habitattyperna var snarlika.  

Vissa skillnader i bottenfaunans uppbyggnad och individantal förekom naturligtvis mellan 
provtagningarna men dessa förändringar var osignifikanta sånär som för familjen Elmididae. 
Familjen Elmididae (bäckbaggar) hade en signifikant nedgång i inventeringen efter muddringen 
gentemot samma område innan muddringen.  

För att utreda eventuella långsiktiga effekter muddringen kan ha fått på bottenfauna krävs 
ytterligare undersökningar.  
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SUMMARY  
 
Dredging in Ireån – Indirect effects on the downriver benthic fauna  
 
Introduction 

Ireån is a river on northern Gotland. It is fairly small with an average flow rate of 1 m3/s, still one of 
the largest rivers on Gotland. Ireån runs about 20 km from its furthest branch to its outflow in the 
Baltic Sea. The river flows in a south to north direction. The majority of the river has been 
channelized and is running through farmland terrain. The vegetation in direct conjunction to the 
river is frugal at best, this is due to the dredging which takes place there. The lack of vegetation 
increases the erosion of sediment particles and also increase the amount of nutrients in the river, 
which eventually ends up in the Baltic Sea.  

The northern most kilometer of the river is, however, radically different, with a meandering flow of 
water through a dense, aged forest. This section of the river is the habitat for the European river 
lamprey (Lampetra fluviatilis). The river also contains a population of noble crayfish (Astacus 
astacus). This population is of great importance, since the noble crayfish is critically endangered in 
Sweden. Ireån is also generally considered as one of the most important fishing waters on Gotland 
since the river contains a large population of brown trout (Salmo trutta).  

A dredging of the channelized part of the river is to occur at least every ten year due to an old water-
rights verdict. The dredging of the southern section, however, gives root to a catch 22 dilemma. The 
backhoe need to reach the riverbank in order to ditch the river, therefore there cannot be any large 
vegetation at the river bank. The lack of vegetation, however, make nutrients leak into the river. 
Further it also increases the amount of sunlight which reaches the river and vegetation within it. 
These two factors make the river a very suitable place for algae and other water plants, therefore the 
river is slowly overgrowing. This would be most unfortunate for the farmers that are in need of the 
river for irrigation. Therefore the dredging “has” to take place and the cycle repeats once again.  

In this paper I looked at what effects the dredging of Ireån had on the benthic fauna downstream. 
This only regards the short term effects of the dredging that took place between 2-9 of June 2010. 
The area of research was just downstream of the starting point of the dredging (the meandering part 
of the river). Hence it was not the direct impact of the dredging that was investigated but the 
changes it brought to the river water and the downstream fauna. This study also regarded the 
dredging as one changing factor, although the dredging had a number of simultaneous effects on the 
river (such as increasing the sediment particles in the water and greatly disturbing the habitat of the 
upstream fauna and so on). Therefore this work will not take into consideration which of these 
changes that had an effect on the benthic fauna downstream. 
 
Material and methods 

In order to see the effects on the benthic fauna I made two inventories of the fauna in the same area, 
one before and one after the dredging. I used an established working method called the M42-
method. The M42-method in short: Choose a number of sample squares (in my case 15), each 
square is about 0,2m2. Then you wade out into one of the squares, there you “disturb” the riverbed 
for about 5 seconds with your foot. At the same time you use a tuck (with a diameter of 15 cm and a 
1,5 mm mesh net) which you put just downstream of the disturbed area to catch the organisms that 
emerge when you disturb the riverbed. The 15 squares where distributed in five profiles (cross-
section) along the river. My profiles where all in the inside bend of the river, where the water was 
calmly streaming . In each profile there was three test squares: one close to river bank, one in 
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middle of the river or in the deepest possible position, and a third square in the middle between 
these ones. 

I then typed all individuals to at least family level and sometimes down to genus and species. After I 
typed all organisms I used the data to make a benthic quality index (BQI). This index uses well 
established knowledge about families’ sensitivities towards different kinds of environmental 
disturbance. Based on this knowledge each family is given a certain “score”. This score is then used 
in an equation, the higher proportion of sensitive families the higher the value. The number of 
individuals also affect the BQI- value. I used the BQI- index on my two inventories and also a third 
inventory from 2007 by Lingdell & Engblom. I calculated the BQI for each individual sample 
square and calculated the mean value for each sampling value. I then used a t-test to distinguish a 
difference. I used Mann-Whitney U-test for statistic calculations of differences between the 
sampling occasions of the different benthic families. 

My inventories took place the 20-21 May and the 11 June after the start of the dredging, each with 
15 samples, thus there were 30 samples total. 
 
Results 

Only minor changes occurred between the two inventories. Of the 19 different families I found 
during my investigation there was only one family that differed significantly between before and 
after dredging, the beetle family Elmididae (U=60, critical value=64, P<0.05, Mann-Whitney U-
test).  

The family Gammaridae (which was the most dominant family) made out 45% of the individuals 
before the dredging and 55% after the dredging. These changes were however not significant 
(U=77, critical value=64, P>0.05, Mann-Whitney U-test). The total number of individuals before 
the dredging was 487 and went to 707 individuals after the dredging, again this change was not 
significant (U=80.5, critical value=64, P>0.05, Mann-Whitney U-test).  

The differences between the BQI- values of the total inventories was only marginal, with the sample 
square BQI-values, 15 before and 15 after the dredging, being none significant (t=0.567, d.f.=28, 
P>0.1, t-test). The BQI-values comparison between different profile areas (shore, middle and 
deepest) was also none significant (t=0.911, d.f.=8, P>0.1, t-test).  
 
Discussion 

The short term effects on the benthic fauna by the dredging was in all fairly weak, with the 
exception of Elmididae. The family Elmididae occurred significantly lower in the inventory after 
the dredging. The most plausible cause for this is the increased sedimentation caused by the 
dredging. This since the family Elmididae has a way of living that should make it vulnerable to this 
type of change. They are living below the rocks on the riverbed, they cannot swim and are 
dependent on finer hair for their survival. However it is also plausible that the degradation of the 
Elmididae is due to its life cycle and is then not connected to the dredging event itself. This 
population change was, however, an exception since none of the other tested families had any 
significant changes.  

There are several possible explanations to why the short-term effects of the dredging were weak. 
One is that the increase of sediment particles is a relatively weak disturbance for the benthic fauna. 
The two most crucial factors for the benthic fauna are the temperature and oxygen levels. Both 
these factors where probably in favorable conditions in the research area during the time of 
investigation. When these two factors are in favorable condition, the benthic fauna can resist fairly 
large disturbances of other kinds without a decline in population.  
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During the investigation the river also had a water flow, this reduced the amount of particles that 
would have settled otherwise. This should on the other hand, to which some degree, have been 
thwarted by the fact that the sample squares where in areas where the current was relatively weak.  

Another factor that might have reduced the amount of particles that settled in the study area, is a 
hydroelectric power plant just above the area of research. In conjunction with the power plant there 
is a smaller dam where water becomes static for a time, which allows some of the particles to 
sediment at the bed of dam, which then of course reduces the amount of particles in the water 
downstream the power plant.  

It is also possible that the dredging had a positive effect on the benthic fauna and that the negative 
and positive effects combined gives a seemingly small change. The most primary and likely of the 
effects should be the increase of organic material in the water. This effect would be positive since a 
large proportion of the benthic fauna (i.e. the filter feeders) has organic particles in the water stream 
as their primary food source. This could therefore be a major positive effect for the benthic fauna.  

It is also important to emphasize that this is only an investigation of the short-term effects. Many 
effects of the dredging have yet to take place. For instance the country administrative board of 
Gotland is worried that juveniles and spawns of the brown trout will not survive due to increased 
sedimentation. This is also of importance for the benthic fauna since they are the brown trout’s 
primary food source. A degradation of the brown trout population may therefore alter the amount 
and composition of the benthic fauna, since it will reduce the predation pressure on it. The summer 
heat will also reduce the water flow in Ireån and hence the force of the current. It is therefore 
reasonable to expect a greater effect of the sedimentation in the summer, since more particles should 
settle on the riverbed. Therefore further investigations will be required to fully investigate the 
effects of the dredging on the benthic fauna. 


