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Abstract

The Rural Economy and Agricultural Society, Halland wanted assistance to investigate how the
bottom fauna differ between vegetation types in a wetland. The Swedish definition of wetlands is a
land area where at least half of the vegetation like water or land with water below, on or over the land
surface during the extensive part of the year. The investigation method was through standardized
mowing at different locations and searching on a web-based search engine of Google Lens to identify
species and count them. The results from the investigation shows that floating leaf plants average is
approximately 61 individuals while surface aquatic plants average is approximately 14 individuals and
clear water had 2 individuals. The spread of species was limited with few exceptions. Conclusions
from this investigation is that there are more spices in the vegetation types than in the clear water and
the investated wetland has good environment conditions due to many mayflies, Ephemeroptera.
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1.  Inledning

1.1 Bakgrund
Jag fick kontakt och idéen att jobba med våtmarker via en av skolans utflykter där vi fick testa på att

håva i samarbete med hushållningssällskapet. Efter utflykten tog jag kontakt med och fick en uppgift

inom ramen av projektet Life Goodstream. Projektets fokus är utmed Trönningeån med

upptagningsområde på 33 kvadratkilometer där 50% är jordbruksområde, 42% är skog och 8% är

stadsområden. Projektets mål är att få en god ekologisk status samtidigt som översvämningar minskar

och den biologiska mångfalden ökar utmed Trönningeån och dess nedströms områden. Projektet drivs

av hushållningssällskapet med länsstyrelsen Halland och Halmstad kommun med finansiering från EU

och Havs-och Vattenmyndigheten.

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att undersöka hur bottenfaunan skiljer sig åt mellan olika vegetationstyper

i en våtmark.

1.3 Frågeställningar

- Vid vilken vegetationstyp finns det mest individer?
- Skiljer sig artsammansättningen åt mellan vegetationstyper?

- Hur skiljer sig artsammansättningen åt mellan vegetationstyper?

1.4 Avgränsade

- Undersökningen skedde vid en våtmark i Stjärnarp med beteckningen D1

- Skedde under 3 dagar i oktober.

- 2 av 3 vegetationstyper undersöktes.



2. Teori

2.1 Våtmark
Det finns olika definitioner vad en våtmark är men i Sverige är definitionen ett landområde där minst
hälften av vegetationen ska vara vattenälskande eller mark som har vatten under, på eller ovanför
markytan under omfattande andelen av året (Naturvårdsverket, u.å.). Det omfattar också kortvarigt
uttorkade hav och vattendrag som inte har vegetation samt bottnar i sjöar. Utanför Sverige använder
man sig istället av Våtmarkskonventionen, även kallad Ramsarkonventionen, som har en bredare
definition och inkluderar bland annat periodvisa översvämmade områden och vattenförande
vattendrag samt miljöer med grunt kustvatten til djupet 6 meter.

2.2 Olika våtmarker

Man delar in våtmarker med tre olika metoder (naturvårdsverket,u.å.). Den mest använda metoden är
vilken vattentillförsel våtmarken har (hydrologi) och de andra metoderna är vilken vegetation som
framträder mest (biotop) eller vilka egenskaper vattnet har (biokemi). Utifrån dessa metoder får man
fram våtmarkstyper använda från den svenska våtmarksinventeringen och kategoriseras in i tre
huvudgrupper; myrar, strandvåtmarker och övriga våtmarker. Naturtyper inom myrar är mossor, kärr
och blandmyrar, i strandvåtmarkerna är naturtyperna stränder utmed sjöar och vattendrag samt
havsständer medan naturtyperna i övriga våtmarker är fukthedar, fuktängar och vissa sumpskogar.

Myrar kan både vara öppen eller skogsklädd och har ett aktiv vegetation som bildar torv (Gunnarsson;
Löfroth, 2009). De skriver vidare att strandvåtmarker finns vid hav, sjöar och vattendrag vars vatten är
starkt influerade och beroende av strandvåtmarker. Dessa typer kan skilja sig mellan varandra då
vattnets kemiska komposition och vattenstånd varierar. Vissa strandvåtmarker kan ha torvbildning
men själva torven saknas i de flesta fall.  Om övriga våtmarker skriver Löfroth och Gunnarson att det
är marker som inte är myrar eller strandvåtmarker men är fuktiga eller våta och har ingen
torvbildning.

Våtmarker har många funktioner och är viktig inom flera områden där biologisk mångfald,
ekosystemtjänster och motverka klimatförändringarna ingår (naturvårdsverket, u.å.). Våtmarker är
viktiga för den biologiska mångfalden då många arter är anpassade efter såna miljöer som våtmarker
erbjuder och har bland de största mångfalden av arter i Sverige. Ekosystemtjänster som våtmarker
erbjuder är exempelvis vattenrening och vattenreglering. Klimatförändringarna kan motverkas med
hjälp av våtmarker då de kan binda koldioxid.

En vegetationstyp är en generell enhet inom bland annat växtsamhällen där sammansättningen är
specifik (Nationalencyklopedin [NE], u.å.). Våtmarker har tre olika vegetationstyper:
övervattensväxter, flytbladsväxter och undervattenväxter (J.Strand, personlig kommunikation 13
oktober 2021). Övervattensväxter är växter som har en del över vattenytan och där många är rotade i
botten (Våtmarksguiden, 2016). Olika växtarter kan växa från olika djup beroende på hur högt växten
kan växa och hur miljön runt botten ser ut. Bladvass, bred-och smalkaveldun och sjösäv (kolvass) är
exempel på övervattensväxter. Definitionen på flytbladsväxter är att deras bladskiva ligger flytande på



vattenytan. De kan vara anting rotade i botten eller friflytande där arter som näckros och gäddnate är
rotade i botten medan andmat är friflytande.

2.3 Djurarter i våtmarker
I denna rapport presenteras och beskrivs några av de djurgrupper och djurarter som förekommer i en
våtmark.

Nattsländor, Tricho ´ptera, är av ordningen insikter och rymmer ca 7000 arter i världen medan det
finns 220 arter i Sverige (Nationalencyklopedin, u.å.). Nattsländornas ägg kommer till vatten på två
olika sätt, antingen läggs de i vattnet eller så läggs de på blad och grenar i närheten av vatten som
senare faller ner i vattnet där de utvecklas till larver. De flesta larver lever i sött eller bräckt vatten.
Larverna kan delas in i två olika larvtyper men båda larvtyperna har spinnkörtlar. En larvtyp bor i ett
öppet borör på båda ändarna, vilket skiljer sig på utseendet beroende på art, och byggs ihop av
växtdelar, snäckskal och/eller gruskorn. Denna larvtypen kallas för husmask och är en växtätare. Den
andra larvtypen kryper runt fritt och har tre olika födo möjligheter, den ena är växter, den andra är
smådjur och den tredje är uppfångat material från fångstnät i strömmande vatten. När larverna ska
omvandlas till puppor, alltså förpuppning, sker detta i boröret för husmasken eller i ett speciellt
pupphus. De fullvuxna sländorna kan antingen flyga under natten eller under dagen. De har utsträckta,
trådliknande antenner och två par vingar som är hårbeklädda, som antingen är spräckliga i grått och
brunt eller så har de en färg som kan vara gul eller svart. Då nattsländorna genomför alla steg i
förvandlingen från ägg till fullvuxen slända så innebär det att nattsländorna har fullständig
förvandling.

Dagsländor, Ephemeroptera, är insekter med omfångsrika framvingar samt bakvingar som antingen
inte finns eller mindre än framvingarna tillsammans med stjärtspröt som är antingen två eller tre till
antal (Hall, 2021). Dagsländans kropp är bräcklig byggd och avlång. När dagsländor vilar är deras
vingar likt dagfjärilar uppåtriktade och kan varken vikas ihop eller bakåt. Deras antenner är kortvuxna
och borstlika men hannarnas framben kan misstas vara deras antenner då de hålls riktade framåt och
är långa, resten av benen är smala och långa. Äggen av dagsländor läggs i vatten, antingen i ytan eller
i botten, och utvecklas till larver, även kallade nymfer,  som är antingen växtätare eller rovdjur samt
transporterar sig genom att simma på ytan eller kryper på botten. Efter 1-2 år har nymferna utvecklats
färdigt och upptar luft i tarmen för att flyta upp i ytan samt övergå till det unika stadiet submagio.
Övergången går till med att huden runt nymfen spricker upp och submagion får vingar med vax för att
flyga till torrare vegetation. Vanligtvis tar det några timmar för submagio att kränga av sig sin hud för
att bli den fullvuxna sländan som är kortlivade, särskilt hanarna som lever mellan några timmar till
dagar. Alltså har dagsländorna en ofullständig förvandling. Dagsländor används inom
miljöövervakningen då dess arter har varierande villkor i miljöförhållanden som tex PH-värde
(Göteborgs marinbiologiska laboratorium, u.å.). I Sverige förekommer det ca 60 arter av dagsländor
och ett exempel på en art är en sanddagslända (Hall, 2021).



3. Metod
Ta upp djur genom standardiserad håvning vid olika lokaler som var minst 3-4 meter ifrån varandra
med hjälp av en vattenhåv. Senare lades djuren vid en vanna och plocka undan växtdelar som inte
hade djur på sig. Tog senare bilder på de synliga djur och identifiera dem med hjälp av en webbaserad
sökmotor vid namn av Google Lens som kan identifiera djur från en bild samt räkna ut hur många
individer det fanns av arten och senare hur många det fanns vid lokalen. Identifiering utgick från
Google Lens men jämfördes med sökningar på resultatet för att garantera rätt djurart, har även tagit
hjälp av handledare vid vissa bilder för att identifiera rätt djurart.



4. Resultatredovisning

4.1 Resultat från lokal

Figur 1: De gröna prickarna visar var varje håvning skedde och nummren vilken tabell som är
knuten till denna bild.



4.2 Resultat från lokal

Tabell 1: Resultatet av den första håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt

redovisas. I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en övervattenväxt.

Djurarter Antal Individer

Nattsländor (larv) 8

snäckor 5

Totalt 13

Tabell 2: Resultatet av den andre håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt redovisas.
I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en övervattenväxt.

Djurarter Antal Individer

Nattsländor (röda) 2

Nattslända (bo) 1

Dagslända 1

Oidentifierad 1

snäckor 3

Totalt 7

Tabell 3: Resultatet av den tredje håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt redovisas.
I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en övervattenväxt.

Djurarter Antal Individer

Ryggsimmare 1

Änghalms Spindel 1

Sanddagsländor 2

Dagsländor 11

Nattsländor (larv) 4

Stor dammsnäcka 1

Totalt 20



Tabell 4: Resultatet av den fjärde håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt redovisas.
I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en övervattenväxt.

Djurarter Antal Individer

Dagsländor 5

snäckor 2

Totalt 7

Tabell 5: Resultatet av den femte håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt redovisas.
I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en övervattenväxt.

Djurarter Antal individer

snäckor 4

Dagsländor 7

Puppor 8

Totalt 21

Tabell 6: Resultatet av den sjätte håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt redovisas.
I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en flytbladsväxt.

Djurarter Antal Individer

Dagsländor 4

Nattslända 1

Knottrig Kronsnäcka 1

Totalt 6



Tabell 7: Resultatet av den sjunde håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt
redovisas. I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en flytbladsväxt.

Djurarter Antal Individer

Stor Dammsnäcka 2

Dagsländor 5

Nattsländor 3

snäckor 20

Dykare 1

Ligia Exotica 1

Totalt 32

Tabell 8: Resultatet av den åttonde håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt
redovisas. I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid klart vatten.

Djurarter Antal Individer

Nattsländor 2

Totalt 2

Tabell 9: Resultatet av den nionde håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt
redovisas. I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en flytbladsväxt.

Djurarter Antal Individer

rygg/buksimmare 1

sydeuropeisk båtsnäcka 1

Stor Dammsnäcka 1

Örondammsnäcka 2

Nattsländor (larver) 15

Baggar 2

snäckor 103

Dagsländor 20

Ligia exotica 1

Totalt 146



Tabell 10: Resultatet av den tionde håvningen där djurarter och antalet individer/art och totalt
redovisas. I figur 1 visas var håvningen togs i våtmarken. Skedde vid en flytbladsväxt.

Djurarter Antal Individer

sydeuropeisk båtsnäckor 21

Snäckor 7

Buksimmare 1

Dagsländor 30

Totalt 59

4.3 Sammanställning från resultatet från lokal
Antalet individer övervattensväxter: 13+7+20+7+21=68 st
Medelvärde övervattensväxter: 68/5= 13,6 st

Antal individer vid klart vatten: 2 st

Antalet individer flytbladsväxter: 6+32+146+59= 243 st
Medelvärde flytbladsväxter: 243/4= 60,75 st

Tabell 11: arter i flytbladsväxter.

Arter i flytbladsväxter

dagsländor

nattsländor

knottrig kronsnäcka

stor dammsnäcka

snäckor

dykare

Ligia Exotica

rygg/buksimmare

sydeuropeisk båtsnäcka

örondammsnäcka

nattsländor (larv)



Tabell 12: arter i övervattenväxter.

Arter i övervattenväxter

Dagsländor

snäckor

Nattsländor (larv)

Nattsländor (röda)

Nattsländor (bo)

sand dagslända

Ryggsimmare

Änghalmsspindel

Stor Dammsnäcka

Puppor

De flesta djurarterna fanns i båda vegetationstyperna. djurarterna som bara fanns i en av
vegetationstyperna är änghalmsspindel, puppor, knottrig kronsnäcka, dykare, Ligia Exotica,
sydeuropisk båtsnäcka och örondammsnäcka.



5. Diskussion och analys

5.1 Felkällor
Denna undersökningen kan bara ses som en undersökning vid en period utan att dra några
vetenskapliga slutsatser då denna undersökning bara innehöll en undersökningsomgång under 3 dagar
i oktober. Det skulle behöva göras upprepade undersökningsomgångar under flera månader för att
kunna dra vetenskapliga slutsatser. Undersökningen har också en bristfällighet med att antalet
håvningar vid de olika vegetationstyperna är olika vilket kan leda till felaktiga resultat men detta
berodde på tidsbrist under fältundersökningen.

En möjlig felkälla under undersökningen kan vara att undersökaren bara har testat att håva under
några få tillfällen vilket kan bidra till att håvningens kvalitet inte var den bästa med varierande
resultat. Undersökaren kan ha haft mindre noggrann metod för att möjliggöra identifikation av
djurgrupperna men lärde sig under tidens gång för att höja noggrannheten vilket kan leda till olika bra
resultat utav håvningarna. Metoden för att identifiera djurgrupper med bilder och senare söka med
sökmotor kan ha lett till att vissa djurgrupper som är svåra att identifiera med bild eller med bristfällig
bild ha undslippits.

5.2 Slutsatser
Utifrån resultatet i undersökningen kan man se att de flesta individerna var bland flytbladsväxter än i
övervattenväxter men då felkällor har förekommit i undersökningen vilket redovisas i delkapitlet här
ovanför. Alltså kan det inte säkert sägas vara i den storleken av skillnad som undersökningen visar.
Det kan dock visa en indikation på att det förekommer fler individer vid vegetationstyperna än i klart
vatten under undersökningen. Detta skulle kunna påvisa att våtmarker med vegetationstyper har fler
individer än våtmarker utan vegetationstyper. Artsammansättningen verkar inte skilja sig mycket
mellan övervattenväxterna och flytbladsväxter då de båda har samma arter med små undantag
däremot kan man se att klart vatten bara hade en art medan vegetationstyperna hade flera olika
stycken, det förekom olika arter av samma djur i båda vegetationstyperna. Detta skulle kunna påvisa
att flera arter trivs i båda vegetationstyperna vilket gör att våtmarken inte förlorar en del av sin
biologiska mångfald om någon av dessa vegetationstyper minskar. Däremot verkar fler snäckarter
trivas i flytbladsväxter vilket minskar förekomsten av snäckor om flytbladsväxter minskar. Den
biologiska mångfalden verkar alltså vara högre bland vegetationstyper än i klart vatten. En
utvecklingspotential skulle skulle vara att man behöver flera undersökningsomgångar för att kunna ta
bort hänseenden som dagliga variationer och bekräfta eller dementera vissa slutsatser som har dragits i
detta stycke.

Med tanke på att dagsländor används till miljöövervakning (återgivs i teoridelen, sida 6) och det
förekommer många dagsländorna i båda vegetationstyperna kan man dra slutsatsen att våtmarken har
bra miljöförhållanden vilket kan vara en viktig del för att ha en bra biologisk mångfald i bottenfaunan.
Detta innebär att den undersökta våtmarken antingen har en bra biologisk mångfald i bottenfaunan
eller har möjlighet till det och båda vegetationstyperna behövs.
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