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Förord 
 
Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet 
och förändringar i miljön med avseende på för länet relevanta miljöproblem. Inven-
tering av glacialrelikta kräftdjur utgör en del av arbetet inom programområde Söt-
vatten. Arbetet har finansierats med medel för regional miljöövervakning från Na-
turvårdsverket. 

De vattenlevande organismernas reaktion på olika mänskliga ingrepp i vår miljö är 
viktigt att observera. De vattenkemiska proven som tas i t ex kalkade sjöar kan 
endast verifiera statusen på vissa kemiska parametrar vid respektive provtagnings-
tillfälle. Biologiska förändringar däremot är svaret på förändringar i miljön under 
en längre tid. Kalkningarna i Stora Kroksjön i Karlshamn har visat sig gynna de 
relikta kräftdjuren och sannolikt räddat bestånden från att dö ut. 

Länsstyrelsen i Blekinge har lämnat i uppdrag åt Björn Kinsten att undersöka före-
komsten av glacialrelikta kräftdjur i en sjö i länet, Stora Kroksjön. Undersökningen 
har skett i samråd med Länsstyrelsen. För fältundersökningar, bearbetning och 
sammanställning av föreliggande rapport svarar Björn Kinsten. Författaren är en-
sam ansvarig för de bedömningar och slutsatser som framförs i rapporten. Rappor-
ten redovisar en fortsättning och uppföljning av de inventeringar som genomförts 
under åren 1991, 1994, 1998, 2003, 2008 och 2013. Dessa har tidigare redovisats i 
Länsstyrelsens rapportserie.  

Övervakningen av glacialrelikta kräftdjur ingår som en del av uppföljningen av 
miljökvalitetsmålen Ett rikt växt och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Bara 
naturlig försurning, Giftfri miljö och Ingen övergödning. 

 
 
Kim Berndt 
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Sammanfattning  
 
Stora Kroksjön har med avseende på glacialrelikta kräftdjur undersökts vid två till-
fällen under 1960-talet och vid sju tillfällen fr.o.m. 1991. Vid samtliga tillfällen har 
samma tre arter påträffats, nämligen Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och 
Pallaseopsis (Pallasea) quadrispinosa. De övriga tre i Sverige förekommande 
glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus lacustris, Saduria entomon och 
Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i Stora Kroksjön. Stora Kroksjön är 
en av bara två sjöar som idag har påvisade bestånd av glacialrelikta kräftdjur i Ble-
kinge län men är den enda sjön i länet som har flera arter. Den andra sjön i Blek-
inge som hyser glacialrelikta kräftdjur är Immeln i Olofströms kommun. Sannolikt 
har kalkningar av Stora Kroksjön minskat risken för att nämnda djur utrotats från 
sjön. Detta kan jämföras med två andra sjöar i länet, Galtsjön och Blanksjön i Ron-
neby kommun, som tidigare hyst bestånd av glacialrelikta kräftdjur, men idag sak-
nar dessa djur. Sannolikt har försurning varit orsak till dessa försvinnanden.   
 
Vid samtliga sju tillfällen under perioden 1991–2018 då Stora Kroksjön undersök-
tes sommartid har trålning utförts med en s.k. bomtrål. Mätseriens tidsutsträckning 
och antal mättillfällen är för svenska förhållanden ovanligt omfattande. Trålning är 
den bästa metoden då förekomst av glacialrelikta kräftdjur skall undersökas, men 
har sin klara begränsning vid kvantifiering av dessa djur. Den talrikaste arten i trål-
proven har varit M. relicta s.l., medan P. quadrispinosa vanligtvis har varit den art 
som har haft klart lägst täthet. De beräknade tätheterna av den tredje förekom-
mande arten, M. affinis, har sannolikt underskattats en hel del då arten gräver ned 
sig i sedimentet och på så vis kan undgå att fångas i trålen. Vid trålningen 2018 
noterades högre tätheter av M. relicta s.l. än vid tidigare trålningar, vilket framför-
allt gällde på cirka 9 meters djup där medeltätheten var ovanligt hög och klart 
högre än den medeltäthet som skattades över det största djupet. Alla tre arternas 
skattade tätheter har varierat mellan undersökningsåren, men variationen kan mest 
sannolikt förklaras med naturlig variation och metodbrister. En statistisk analys 
visade dock på en tendens till ökning av tätheten hos M. relicta s.l. i trålproven 
1991 till 2018. Ökningen var signifikant. Däremot förelåg ingen signifikant föränd-
ring av tätheten hos M. affinis och P. quadrispinosa under samma period.    
 
Vid undersökningen 2013 användes för första gången en ny metod i Stora Kroksjön 
nämligen håvning med stor håv nattetid över största djupet (22 m). Metoden an-
vändes även 2018 och är bättre för beräkning av tätheten hos M. relicta s.l. än trål-
ning. Den skattade medeltätheten för hela tidsintervallet under kvällen/natten den 
2–3 juli 2018 var 198 individer per m2 (ind./m2). Tätheten ökade under nämnda 
tidsperiod med maximala tätheter vid midnatt (kl 23.40-00.45) då den skattade me-
deltätheten var 277 ind./m2. Nämnda tätheter var högre än 2013 vid motsvarande 
tidpunkter på dygnet. Högre tätheter än tidigare noterades alltså 2018 såväl vid 
trålning som håvning. 
 
Vid en jämförelse av trålprov insamlade på olika djup framgick det att andelen små 
individer ökade markant mot mindre djup. Samma trend syntes också tydligt i håv-
proven där andelen små djur ökade på de lägre djupen 5 och 10 meter.  
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Längdmätningar av M. relicta s.l. antydde att livscykeln i Stora Kroksjön är tvåårig 
med vinterfortplantning.  
 
Med tanke på den globala uppvärmningen och de glacialrelikta kräftdjurens krav på 
låg temperatur är det av stort värde om undersökningar av det slag som redovisats i 
denna rapport kan fortsätta även i framtiden. Sjön är unik på det viset att den är en 
av de sydligaste i Sverige med glacialrelikta kräftdjur som dessutom har undersökts 
under många år.  
  



6 

 

Inledning 
 
Stora Kroksjön 

 
Figur 1. Idag är Stora Kroksjön en av två sjöar i Blekinge län som har ett känt be-
stånd av glacialrelikta kräftdjur. Den andra sjön är Immeln. Blanksjön och Galtsjön 
har haft bestånd av dessa djur men dessa är idag av allt att döma utdöda. 
 
 
Tabell 1. Några allmänna och fysikaliska data hos Stora Kroksjön.  
 
Kommun Karlshamn 
Avrinningsområde 85 Mieån 
Länssjönummer 121:160 
Utloppet (RT90) enl. VISS 623588–144181 
Högsta Kustlinjen (HK) vid sjön (m) 55–65 
Höjd över havet (H ö h) (m) 51 
Yta (km²) 0,27 
Maxdjup (m) 23 
 
Enligt Inge Tegvald (fisketillsynsman för Mieåns södra fiskevårdsområde) är natur-
ligt förekommande fiskarter i Stora Kroksjön: abborre, gädda, mört, sarv, lake och 
ål. Dessutom har ruda tidigare påträffats i sjön men verkar numera ha försvunnit.  
Förutom dessa arter inplanteras regnbåge regelbundet (uppgift från Per Svantesson, 
Länsstyrelsen i Blekinge län). Bäckröding och öring har också inplanterats men har 
numera enligt Inge Tegvald försvunnit från sjön.  
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De glacialrelikta kräftdjursarterna 
De glacialrelikta kräftdjur som påträffats i tidigare undersökningar i Stora Kroksjön 
är Mysis relicta s.l., Monoporeia affinis och Pallaseopsis quadrispinosa. De övriga 
tre i Sverige förekommande glacialrelikta kräftdjursarterna Gammaracanthus 
lacustris, Saduria entomon och Limnocalanus macrurus har aldrig påträffats i 
denna sjö. Det bör dock nämnas att det egentliga antalet glacialrelikta kräftdjursar-
ter i Sverige numera räknas till sju arter då det är klarlagt att M. relicta s.l. består av 
två arter i Sverige, nämligen M. relicta s.str. och M. salemaai (Audzijonytė & Vä-
inölä 2005). Då dessa arter är svåra att skilja åt med hjälp av morfologiska karaktä-
rer och det inte är klarlagt vilken av arterna som förekommer i Stora Kroksjön har 
samlingsnamnet M. relicta s.l. (sensu lato) använts.  
 
De glacialrelikta kräftdjurens utbredning är speciell. De förekommer naturligt end-
ast i vissa sjöar och vattendrag nedströms högsta kustlinjen (HK) (se bl.a. Ekman 
1922, Kinsten 2012a), dvs. den högsta strandlinje som Östersjön i något av sina 
utvecklingsstadier nått upp till. I enstaka fall kan dock relikter påträffas även ovan 
HK (t.ex. Svärdson 1989, Kinsten 2012a, 2012c).  
 
Begreppet relikt betyder kvarlämning och enligt Ekman (1922, sid. 278) bör be-
greppet ha en geografisk innebörd, som innebär att  

"En art är en relikt i ett område, om dess närvaro nödvändigtvis förutsätter, att den 
själv, eller dess stamform blev kvarlämnad i området under naturförhållanden, som nu-
mera är främmande för detsamma".  

Han säger också att  
"ett djur kan alltså inte vara relikt inom ett område, dit det har aktivt vandrat in eller 
passivt transporterats".  

 
Segerstråle (1957, 1982) har beskrivit hur de glacialrelikta kräftdjuren tros ha in-
vandrat till Skandinavien under den senaste istiden från områden öster om Uralber-
gen. Invandringen har skett via sötvatten längs den dåvarande iskanten längs ryska 
nordkusten. Invandringen till nuvarande Blekinge kan antas ha tagit sin början för 
12 500 år sedan, dvs. under tiden för Baltiska issjön. Den högsta nivå som detta 
vatten nådde i Blekinge län utgörs av högsta kustlinjen (HK) som i länet når cirka 
55–65 m över havet (uppgift från Länsstyrelsen i Blekinge län), dvs. den nivå dit 
de glacialrelikta kräftdjuren kan ha nått som allra högst i länet (figur 1).  

Förekomsten i Sverige av de relikta kräftdjuren har i grova drag kartlagts tack vare 
att biologer och geografer varit intresserade av att bl.a. använda deras utbredning 
till att försöka klarlägga de olika skedena i Östersjöns historia. Den detaljerade 
kunskapen om glacialrelikternas förekomst saknas fortfarande inom många områ-
den. Inventeringsverksamhet under de senaste decennierna har dock förbättrat kun-
skapen om denna djurgrupps utbredning (Kinsten 2012a).  

De tre arterna G. lacustris, P. quadrispinosa och inte minst M. relicta s.l. har visat 
sig utgöra viktiga näringskällor för många fiskarter (t.ex. Svärdson et al. 1988). 
Genom detta har arterna utnyttjats i samband med storskaliga restaureringsförsök 
av näringsskadade fiskpopulationer i regleringsmagasin i Norrland (Fürst et al. 
1984). Det är också känt sedan länge att många kräftdjur är känsliga för låga pH-
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värden och därmed även fungerar som försurningsindikatorer. Att förhållandet även 
i hög grad kan gälla vissa av de relikta kräftdjuren har visats av Nero och Schindler 
(1983) och Kinsten (1986).  

 
 

De glacialrelikta kräftdjuren i Stora Kroksjön 
 
 

 
 

 
 

  
 Mysis relicta s.l.. Foto: Björn Kinsten 
 

Mysis relicta s.l. en s.k. pungräka som förekommer såväl i Östersjön som i insjöar och är den mest spridda 
av de relikta kräftdjuren. Den uppnår en längd av cirka 2,5 cm och är till viss del transparent. Denna pung-
räka lever intill bottenskiktet under dagtid, men lämnar bottnen under mörka nätter då den uppehåller sig i 
pelagialen. Dessa vertikalvandringar kan vara mycket omfattande och arten anses ha den största vertikala 
vandringsamplituden av alla evertebrater i sötvatten. Arten är allätare och äter såväl växtplankton som 
djurplankton, men även bottenlevande kräftdjur och detritus. Den har en mycket flexibel livscykelstrategi 
men är i allmänhet 1till 2-årig i svenska vatten. 
  

 

 
 

 
 Monoporeia affinis. Foto: Björn Kinsten 
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Monoporeia affinis (vitmärla) förekommer liksom föregående art både i Östersjön och i insjöar. Arten 
tillhör ordningen Amphipoda. Den är vit och förhållandevis liten (cirka 1 cm) och lever dagtid ofta ner- 
grävd i bottensedimentet i de djupare delarna av en sjö. Den är detritusätare men äter också planktiska 
mikroalger och små bentiska evertebrater. Artens individtäthet kan variera periodiskt i flerårscykler och 
kan i vissa sjöar uppnå mycket höga tätheter. Livscykeln är vanligen 1–2-årig. 
 

 

 
Pallaseopsis quadrispinosa. Foto: Björn Kinsten 

 

 
 

 
 

 
Pallaseopsis quadrispinosa (taggmärla) tillhör liksom föregående art ordningen Amphipoda. Den före-
kommer i insjöar och i framförallt kustnära delar av Östersjön-Bottenviken och är en utpräglad sötvat-
tensart. Den kan uppnå en längd på cirka 2,5 cm. Den kan uppträda såväl på stora djup som i strandzonen, 
men i vissa fall även i rinnande vatten. Det är också den enda av arterna som noterats i källflöden. Verti-
kalvandring kan förekomma i sjöar nattetid i vissa fall. Den är i allmänhet brunfärgad, men kan variera 
från gulgrå till tegelröd. Arten är omnivor och äter t.ex. såväl mikroalger, fjädermygglarver, djurplankton 
som detritus. Livscykeln är vanligen 1 till 2-årig. 
 
 

Syfte 
 
Huvudsyftet med undersökningen har varit att dokumentera nuvarande förekomst 
och ungefärlig täthet av glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön i Blekinge, samt 
att göra en jämförelse med tidigare undersökningsresultat. 
 

Material och metoder 
 
Undersökningen har utförts enligt undersökningstypen för inventering av glacialre-
likta kräftdjur ”Glacialrelikta kräftdjur i sjöar och vattendrag” (Naturvårdsverket 
2011) och den vattenkemiska provtagningen har utförts enligt undersökningstypen 
”Vattenkemi i sjöar” (Naturvårdsverket 2010). Undersökningarna genomfördes den 
2-3 juli och den 5 oktober 2018. 
 

Fysikaliska och kemiska undersökningar 

Ytvattenprov (0,5 m) insamlades över sjöns största djup den 3 juli 2018 för vatten-
kemisk analys. Proverna lämnades in till Karlskrona kommuns VA-laboratorium i 
Karlskrona direkt efter provtagning för analys av färg, konduktivitet, pH, alkali-

https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb280004841/1348912812345/Glacialrelikta+kr%C3%A4ftdjur+i+sj%C3%B6ar+och+vattendrag.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb280004869/1348912814944/Vattenkemi+i+sj%C3%B6ar.pdf
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nitet, total-N och total-P. Siktdjupet mättes med en siktskiva med diametern 25 cm. 
Temperaturen mättes på varje meter (m) ned till 22 m. Syrgasmätningen utfördes 
med en utrustning utlånad av Långasjönäs vattenverk med 10 m kabel vilken dock 
endast möjliggjorde syrgasmätning ned till 10 m djup. Med hjälp av Ruttnerhäm-
tare kunde vatten hämtas från den djupaste delen av sjön. Syrgasmätning kunde 
därefter ske med nämnda syrgasmätare.   
 
 

Biologiska undersökningar 
 
Provtagning skedde på fyra olika djupnivåer som uppmättes med ekolod 
(Lowrance 2260). Koordinater för provtagningsplatserna registrerades med GPS 
(RT90). Provtagningsplatsernas koordinater samt djup framgår av tabell 2. 
 
 
Tabell 2. Koordinater för provtagningsplatser i Stora Kroksjön. 
 
Trålningen den 2 juli 2018 skedde på olika djup längs en sträcka på botten som innefat-
tade de angivna punktkoordinaterna för respektive djup. Håvningen den 2-3 juli 2018 
skedde över sjöns största djup (22 m) medan håvningen den 5 oktober utfördes över alla 
fyra djupnivåerna. 
 

Djup (m) Koord NS 
Koord 
EW 

5 6236172 1441384 
10 6236175 1441334 
15 6235946 1441394 
22 6235774 1441452 

 
 
De ungefärliga tätheterna av de under dagen de bottenlevande kräftdjuren skattades 
genom bottentrålning den 2 juli 2018 på samma sätt som skett under tidigare 
undersökningsår. Därvid användes en s.k. bomtrål med cirka 25 cm höjd, 100 cm 
bredd och 0,1 cm maskstorlek (Fürst 1965). Metoden som är behäftad med ett antal 
felkällor vid kvantifiering av glacialrelikta kräftdjur är enligt Kinsten & Degerman 
(2012) den bästa metoden då förekomst av flera arter skall undersökas. Från båt 
med elmotor drogs redskapet under låg och jämn fart (cirka 0,5 knop) fram på bot-
ten i någon minut varvid tiden för tråldraget noterades. Farten skattades med hjälp 
av logg (Silva 2000). Trålning skedde på alla fyra djupnivåerna (tabell 2) +- någon 
enstaka meter (se bilaga 3). Två trålningar skedde på varje djupnivå. Efter trålning-
en sållades proven i ett såll med 1 mm maskstorlek. 
 
Tätheten av glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön undersöktes även med hjälp av 
vertikalhåvning med stor håv i mörker nattetid. Den 2–3 juli 2018 utfördes 10 håv-
ning i mörker över det största djupet (22 m). Ytterligare håvningar utfördes den 5 
oktober 2018 över alla fyra djupnivåerna (tabell 2). Under sistnämnda datum utför-
des 13 håvningar över det största djupet (22 m) under sen eftermiddag/tidig kväll. 
Senare under kvällen/natten samma dygn genomfördes dessutom fyra håvningar 
över varje djupnivå. Håvmetoden lämpar sig speciellt väl för bedömning av indi-
vidtäthet hos M. relicta s.l., då denna art i mörker söker sig mot ytliga lager för att 
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där bl.a. äta zooplankton. Den håv som användes i denna undersökning hade öpp-
ningsarean 0,28 m2 och maskstorleken 500 µ. Prov insamlades genom att redskapet 
tilläts sjunka av egen tyngd med mynningen nedåt till strax ovan botten, där håven 
vändes och därefter drogs upp för hand i jämn hastighet. Håvens genomsnittliga 
hastighet var cirka 0,25 m/s. Som jämförelse kan nämnas att Chipps & Bennett 
(1996), som använde en konisk håv med öppningsdiametern 0,5 m, angav att håv-
ningshastigheten inte bör överstiga 0,5 m/s för håvtypen som de använde och som 
hade maskstorleken 0,333–1,000 mm. Håvningsförfarandet upprepades under ett 
antal timmar före respektive efter solnedgången. Håvning har använts vid många 
undersökningar av individtäthet hos M. relicta s.l. (t.ex. Hakkala 1978, Nero & 
Davies 1982, Salemaa et al. 1986, Langeland 1988, Lehman et al. 1990, Bagge et 
al. 1996, Chipps & Bennett 1996, Pothoven et al. 2000, Horppila et al. 2003, 
Koksvik et al. 2009).  
 
För att bilda sig en uppfattning om livscykeln hos M. relicta s.l. utfördes längdmät-
ningar av individer som infångades vid såväl håvning som trålning. Längden av 
mysiderna mättes från rostrums spets till yttersta delen av telson. Samma sätt att 
mäta längden använde också Fürst (1972).  
 
Samtliga prov konserverades i 70 % etanol och analyserades på laboratoriet under 
stereolupp. 
 
Täthetenav de olika kräftdjuren, som uppmättes med hjälp av såväl trål- som håv-
prov, har angivits som antal individer/m2 (ind./m2). 
 
 

Resultat och diskussion 
Provtagningsmetodik och felkällor 
 
Vid insamling med trål förekommer en del felkällor som gör att kvantifieringen 
endast bör betraktas som ungefärlig. Tänkbara felkällor är t.ex. att trålen kan upp-
föra sig olika beroende på bottentopografi och bottensubstrat, att djurarterna på 
olika sätt undviker att fångas av redskapet (t.ex. gräver M. affinis ner sig i sedimen-
tet i högre grad än övriga arter) samt att trålen i olika grad fylls av bottensediment 
och därför trålar med olika stor effektivitet. De allra minsta djuren kan dessutom 
till viss del passera trålnätet. Håvning med stor håv i mörker nattetid är en betydligt 
bättre metod för insamling och kvantifiering av Mysis relicta s.l. i jämförelse med 
trålning och är den metod som rekommenderas av bl.a. Kinsten & Degerman 
(2012). 
 
Vid jämförelser av de relativa tätheterna av olika relikta kräftdjur mellan olika sjöar 
bör man vara medveten om att stora variationer i den vertikala och horisontella 
fördelningen förekommer mellan olika år, årstider samt olika tider på dygnet.  
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Fysikaliska och kemiska undersökningar 
 
Vattentemperatur  
 

 
 
Figur 2. Temperatur i Stora Kroksjön den 3 juli 2018. Mätning skedde på varje meter 
från ytan till 22 meters djup. 
 
Det mycket snäva språngskiktet den 3 juli 2018 var beläget mellan 3 och 6–7 me-
ters djup (figur 2 och bilaga 1). 
 
 
Syrgas och syrgasmättnad  
 
Mätningarna visade att syrgasmättnaden från ytan ned till 3 meters djup var ungefär 
densamma medan syrgasmättnaden sjönk kraftigt till drygt 60 % strax nedan 
språngskiktet och till 37,8 % på 22 m:s djup (figur 3 och bilaga 1). Syrgashalten i 
bottenvattnet (4,72 mg/l vid 20 m och 3,83 mg/l vid 22 m) (bilaga 1) rubriceras 
som svagt syrerikt tillstånd enligt Wilander & Sonesten (2006). De angav också att 
fisk reagerade på syrgashalter under cirka 5 mg/l och att syrgashalter under 4 mg/l 
var kritiskt låga för överlevnad hos många fiskarter. Även de glacialrelikta 
kräftdjuren är känsliga för låga syrgashalter i bottenvattnet vilket kan tvinga djuren 
att vandra uppåt till nivåer i sjön som är ofördelaktigare för dem beroende på högre 
temperatur och ökad fiskpredation (se t.ex. Horppila et al. 2003).   
 
Syrgasmättnaden i bottenvattnet den 3 juli 2018 (37,8 %) kan jämföras med 
mätningar utförda av länsstyrelsen i Blekinge för nästan 50 år sedan (28 juli 1970) 
då 28 % syrgasmättnad uppmättes en meter ovan botten (bilaga 2).  
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Figur 3. Syrgasmättnad i Stora Kroksjön den 3 juli 2018. Mätning har skett på varje 
meter från ytan till 10 meter samt på 20 och 22 meters djup. 
 
 
Vattenkemi 
 
Vattenkemiska data från de år då undersökningar gjorts under perioden 1961–2018 
framgår av bilaga 2. Det kan bl.a. noteras att buffertkapaciteten (alkaliniteten) i 
sjön varit god under den nämnda perioden. Sjön har dock kalkats vid flera tillfällen 
sedan slutet av 1970-talet (uppgift från länsstyrelsen i Blekinge). Dessa åtgärder 
har sannolikt gynnat förekomsten av de relikta kräftdjuren i sjön och eventuellt 
räddat bestånden. Sjön har även rotenonbehandlats (Björk, Enckell och Lettevall 
1964). 
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Siktdjup 
 

 
 
Figur 4. Siktdjupet har uppmätts vid sju tillfällen i juli/augusti under perioden 1991–
2018 då undersökningar av glacialrelikta kräftdjur genomförts i Stora Kroksjön.   
 
Siktdjupet kan bedömas som relativt stort vid de sju tillfällen mätningar gjorts i 
juli-augusti 1991–2018 (figur 4). Ett jämfört med övriga mätningar lågt siktdjup 
noterades dock i juli 2008 och 2018. Ytterligare en mätning av siktdjupet gjordes 
den 5 oktober 2018 och visade då 5,8 meter. 
 
 

Förekomst och förluster av glacialrelikta kräftdjur i Blekinge 
 
Björk, Enckell och Lettevall (1964) har tidigare dokumenterat förekomst av glaci-
alrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön, men även i två andra sjöar i Blekinge, nämligen 
Blanksjön och Galtsjön. I de sistnämnda två sjöarna noterades endast en art i var-
dera sjön, nämligen M. relicta s.l. respektive P. quadrispinosa (tabell 3). Trots 
undersökningar vid flera tillfällen därefter så har dessa djur inte kunnat påträffas i 
de två sjöarna (Lewin 1982, Kinsten 2008) och undersöktes därför inte 2013 och 
2018. Kinsten (1999) konstaterade att försurning sannolikt spelat en stor roll för att 
M. relicta s.l. saknas i Blanksjön, medan orsaken till att P. quadrispinosa numera 
saknas i Galtsjön är något mer oklar, även om försurning kan ha spelat en viss roll 
även i den sjön. Förutom i de ovannämnda sjöarna så har P. quadrispinosa även 
påträffats i Immeln (Fürst 1966, Lars Collvin, Länsstyrelsen i Skåne län, 
muntl.medd.) på gränsen mellan Blekinge och Skåne. 
 
I Stora Kroksjön har undersökningar av glacialrelikta kräftdjur skett vid två till-
fällen under 1960-talet och vid sju tillfällen fr.o.m. 1991. Vid samtliga tillfällen har 
samma tre arter påträffats, nämligen M. relicta s.l., P. quadrispinosa och M. affinis 
(tabell 3). 
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Tabell 3. Förekomst av glacialrelikta kräftdjur i sjöarna Blanksjön, Galtsjön och 
Stora Kroksjön i Blekinge län. 
 
 (Mr = fynd av M. relicta s.l., Ma = fynd av M. affinis, Pq = fynd av P. quadrispinosa, 0 = 
undersökt men inget fynd) 
 

Undersökt 
(år) Datum Blanksjön Galtsjön 

Stora 
Kroksjön 

1960 5/11 
  

Mr, Ma, Pq 
1963 26/10 Mr Pq Mr, Ma, Pq 
1991 17/7 

  
Mr, Ma, Pq 

1994 2-3/8 0 0 Mr, Ma, Pq 
1998 20-21/7 0 0 Mr, Ma, Pq 
2003 21-22/7 0 0 Mr, Ma, Pq 
2008 15-16/7 0 0 Mr, Ma, Pq 
2013 11-12/7 

  
Mr, Ma, Pq 

2018 2-3/7 
  

Mr, Ma, Pq 
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Täthet  
 
Resultat av trålning 1991–2018. 
 

 
 

 
 

 
 
Figur 5. Medeltätheten på olika djup, skattad med trålprov, hos M. affinis (gröna 
staplar), M. relicta s.l. (röda staplar) och P. quadrispinosa (blå staplar) i Stora Krok-
sjön vid sju undersökningstillfällen 1991-2018. (Skalan längs y-axeln är densamma i 
de tre figurerna).  
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Den beräknade tätheten i samtliga trålprov hos alla de tre förekommande arterna 
2018 framgår av bilaga 3. En jämförelse kan också göras av den skattade medeltät-
heten från alla sju undersökningstillfällena i juli/augusti mellan åren 1991 och 2018 
(se figur 5, 6 och bilaga 4). Det framgår då bl.a. att medeltätheten hos alla arterna 
har varierat mellan de sju år som undersökningar skett. Relativt sett höga tätheter 
av M. affinis påträffades 1994, 2003, 2008 och 2018. Åren 1994, 2003 och 2018 
gällde det dock enstaka djup, medan det 2008 omfattade flera djup. En sannolikt 
viktig orsak till nämnda variation i resultaten hos denna art är att M. affinis gräver 
sig ner i sedimentet och på så vis.k.an undgå att fångas in då trålen rör sig på sedi-
mentytan. Vid vissa trålningar händer det att större mängder sediment insamlas 
vilket då också medför att ett större antal individer av arten fångas in av trålen. Ett 
bättre redskap för kvantitativ undersökning av M. affinis är bottenhuggare som grä-
ver djupare i sedimentet än vad trålen gör (Kinsten & Degerman 2012).  
 
 

 
 
Figur 6. Medeltätheten på olika djup, skattad med trålprov, hos M. affinis (gröna 
staplar), M. relicta (röda staplar) och P. quadrispinosa (blå staplar) i Stora Kroksjön 
vid sju undersökningstillfällen 1991–2018 inlagda i samma figur.  
 
 
 
Det första undersökningsåret, 1991, noterades den lägsta tätheten hos M. relicta 
s.l., medan den högsta tätheten av M. relicta s.l. uppmättes 2018 på cirka 5 och 9 
meters djup där medeltätheten 262 respektive 351 ind./m2 var klart högre än tidi-
gare. 
 
Vid två tillfällen har en klart högre täthet hos P. quadrispinosa uppmätts än vid 
övriga mättillfällen, men endast på enstaka djup, nämligen på 15 meter 1991 och på 
6 meter 1994. Nämnda variation i täthet hos P. quadrispinosa kan nog i första hand 
förklaras av en kombination av metodbrister (se sid. 10) och naturlig variation. Ge-
nerellt (med undantag av de två tillfällen nämnda ovan) så har den uppmätta täthet-
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en hos P. quadrispinosa varit klart lägre än tätheten hos de övriga två arterna. 
 
En statistisk analys av trålresultaten gjordes för att utröna om det förelåg någon 
tendens till långsiktiga förändringar av tätheten från 1991 till 2018. De skattade 
tätheterna på olika djup betraktas då som att de ingår i en vattenpelare från yta till 
botten. Den statistiska metoden innefattar en transformering av täthetsvärdena med 
log 10(x+1) i vattenpelaren under perioden 1991–2018. För M. affinis förelåg då 
ingen signifikant förändring av tätheten (Anova, p=0,645). Ingen signifikant för-
ändring av tätheten kunde heller konstateras för P. quadrispinosa (Anova, 
p=0,304). Däremot förelåg en signifikant förändring av tätheten hos M. relicta 
s.l. (Anova, p=0,024) i form av en ökning av tätheten.  
 
De tre arternas medelvärden av tätheten med 95%-konfidensintervall för de sju 
undersökningsåren under perioden 1991–2018 framgår av figurerna 7-9.    
 

 
Figur 7 Medelvärden av tätheten för M. affinis med 95%-konfidensintervall för de sju 
undersökningsåren under perioden 1991–2018. (Obs! Transformerade värden.) 
 
 

 
Figur 8. Medelvärden av tätheten för M. relicta s.l. med 95%-konfidensintervall för de 
sju undersökningsåren under perioden 1991–2018 (Obs! Transformerade värden.) 
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Figur 9. Medelvärden av tätheten för P. quadrispinosa med 95%-konfidensintervall 
för de sju undersökningsåren under perioden 1991–2018 (Obs! Transformerade vär-
den.) 
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Resultat av håvning  
 
Jämförelse av tätheten hos M.relicta s.l. 2013 och 2018.  
 

   
 

 
 
Figur 10. Täthet hos M. relicta s.l. i Stora Kroksjön skattad med hjälp av vertikalhåv-
ning över det största djupet (22 meter) med stor håv vid olika tidpunkter under kväl-
len/natten den 11–12 juli 2013, den 2–3 juli 2018 och den 5 oktober 2018. (Tidpunkten 
för solnedgången har markerats med .) 
 
 
Håvning av M. relicta s.l. i mörker nattetid ger en bättre uppfattning om kvantiteten 
av nämnda djur än trålning (Kinsten & Degerman 2012). En orsak är dessa djurs 
lättrörlighet och deras förmåga till vertikalvandring under dygnet. Arten skyr ljuset 
och rör sig då nedåt i vattenmassan och når botten i måttligt djupa sjöar på dagen. 
Nattetid stiger de upp genom vattenmassan för att äta bl.a. djurplankton. Resultatet 
av håvningen i juli 2013 och 2018 över det största djupet (22 meter) visade att tät-
heten i pelagialen ökade från strax efter solnedgången fram till cirka två timmar 
efter solnedgången då en viss utplaning skedde (figur 10, bilaga 5 och 6). Även den 
5 oktober ökade tätheten under två timmar efter solnedgången (figur 10), men tät-
heten nådde inte maximum förrän senare under natten vilket framgår av den högre 
tätheten kl. 22.35–23.05. Den relativt långa tiden för fördröjningen av täthetsök-
ningen efter solnedgången beror dels på att det är ljust även en tid efter solned-
gången och dels på sjöns i det här sammanhanget måttliga djup. I en grundare sjö 
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uppnås kritiska ljusnivåer för uppvandring en längre tid efter solnedgången än i en 
djupare sjö under i övrigt samma förhållanden.  
 
Medeltätheten under den mörkaste delen av kvällen den 2–3 juli 2018 dvs. kl. 
23.40-00.45 var 277 ind./m2. Denna täthet var högre än den medeltäthet som upp-
mättes den 11–12 juli 2013 då 186 ind./m2 noterades sett över tidsintervallet kl. 
23.30 – 00.30. Då mätningar av tätheten hos M. relicta s.l. gjordes vid två tillfällen 
2018 kunde en jämförelse av medeltätheten vid de två tillfällena göras. Medeltät-
heten över 22 meters djup den 5 oktober kl. 22.35-23.05 (304 ind./m2) låg på unge-
fär samma nivå som den 2–3 juli (se figur 10 och bilaga 7), vilket stärker uppfatt-
ningen att tätheten hos M. relicta s.l. kan ha varit ovanligt hög 2018. 
 
De ovan nämnda medeltätheterna vid håvning över 22 meters djup den 2–3 juli och 
den 5 oktober 2018 var betydligt högre än den som noterades vid trålning dagtid 
den 2 juli 2018 på ungefär samma djup (33 ind./m2), men också klart högre än den 
medeltäthet som noterades med trålprov på cirka 15 meters djup (99 ind./m2) (figur 
5 och 6). Däremot uppmättes en ovanligt hög medeltäthet hos M. relicta s.l. i trål-
proven den 2 juli 2018 på 9 meters djup (351 ind./m2). Den absoluta majoriteten av 
djuren i proven på 5 och 9 meters djup var små och tillhörde den grupp av individer 
som sannolikt fötts under vintern-våren 2018 (se sid. 21). Tätheten i Stora Krok-
sjön 2018 tycks alltså ha nått en högre täthet än tidigare år vilket framgått av såväl 
håv- som trålprov.  
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Tätheten hos M. relicta s.l. över olika djup 
 

 
 
Figur 11. Tätheten hos M. relicta s.l. över olika djup skattad med hjälp av håvning 
den 5 oktober 2018. Solnedgången vid Karlshamn nämnda datum inträffade kl.18.24.  
 
 
Undersökningar av tätheten hos M. relicta s.l. genom håvning i mörker över olika 
djup den 5 oktober 2018 visade att tätheten ökade med djupet ned till 15 meter (fi-
gur 11). Skillnaden i täthet över 15 respektive 22 meters djup var däremot liten. I 
trålresultaten den 2 juli så syntes istället en ökad täthet av arten över de grundare 
områdena (figur 5, 6) vilket alltså är tvärtemot resultatet i håvproven den 5 oktober. 
Orsaken till skillnaden är oklar och behöver undersökas närmare. Det bör dock 
uppmärksammas att jämförelsen innefattar två olika tidpunkter där två olika meto-
der användes.  
 
 
Jämförelse av tätheten hos M. relicta s.l. i håvprov med tätheten i andra 
sjöar 2018 
Jämförelser av resultaten från håvningar av M. relicta s.l. i andra sjöar i Sverige 
inskränker sig till ett fåtal sjöar. De uppgifter som finns, och där samma metod och 
redskap använts som i Stora Kroksjön, härrör från bl.a. Mälaren, Vänern, Vättern 
(Kinsten 2012b, 2018, 2018 års undersökning i manuskript) och Stora Le (Kinsten i 
manuskript). I jämförelse med resultat från dessa sjöar 2018 var den uppmätta tät-
heten med hjälp av håvning i Stora Kroksjön klart högre (tabell 4) dock med un-
dantag för tätheten i Norra Björkfjärden i Mälaren där värden uppmättes som låg 
något under tätheten i Stora Kroksjön. 
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Tabell 4. En jämförelse av tätheten hos M. relicta s.l. skattad med hjälp av håvning 
i mörker i några svenska sjöar 2018.  
 
Täthetsvärdena har skattats med hjälp av håvning i mörker i augusti/september med un-
dantag för Stora Kroksjön som undersöktes i början av juli. Uppgifterna för Stora Kroksjön 
har angivits för tiden fr.o.m. kl. 23.30. 
 
Uppgifterna under rubriken Djup (m) anger att håvning har skett i hela vattenpelaren ovan 
angivna djup.  
 
      

 
Medel- Variations- 

      Djup  värde bredd 
Sjö Provplats Månad  (m) (ind./m2) (ind./m2) 

Mälaren Blacken aug/sept 26 42 27–52 
Mälaren Görväln aug/sept 54 51 34–77 
Mälaren N Björkfjärden aug/sept 60 171 145–200 
Stora Le Dals-Ed sept 100 77 64–92 

Stora Kroksjön 
 

juli 22 233 165–331 
Vänern Lurö aug/sept 70 47 35–62 
Vättern Hästholmen aug/sept 100 27 18–44 
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Längdfördelningen hos M. relicta s.l.  
 
Jämförelse av håv- och trålprov på 20–22 meters djup i juli 2018 

 
 
Figur 12. Längdfördelningen den 2–3 juli 2018 hos M. relicta s.l. insamlade dagtid 
med trål på 20–22 meters djup samt i mörker med håv över 22 meters djup.  
 
 
Ett större antal individer av M. relicta s.l. längdmättes i såväl håv- som trålprov 
insamlade den 2–3 juli 2018. Resultatet av mätningarna uppvisade två längdgrup-
per som visar sig som två ”pucklar” i diagrammet i figur 12. Där framgår också att 
”pucklarna” i håv- och trålproven överensstämmer relativt väl. Det är troligt att den 
vänstra ”puckeln” med de minsta individerna föddes under vintern/våren 2018, 
medan den högra "puckeln" med de större individerna troligen föddes i början av 
det föregående året. De senare kommer sannolikt att bli könsmogna under hös-
ten/vintern året efter födelsen (s.k. vinterfortplantning, Fürst 1972). Den nya gene-
rationen föds sedan under vintern/våren året efter fortplantningen varefter många 
honor och alla hanar dör, medan några honor överlever, s.k. omlekare (Fürst 1972). 
Livscykeln i Stora Kroksjön är, om ovan nämnda tolkning är riktig, således tvåårig. 
Förhållandet kan ytterligare bekräftas med prover insamlade vid fler tillfällen under 
ett år. 
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Jämförelse av håvprov över 22 meter i juli 2013 samt i juli och oktober 2018 

 
 
Figur 13. Längdfördelningen hos M. relicta s.l. infångade i mörker med håv över 22 
meters djup den 11–12 juli 2013, den 2–3 juli 2018 och den 5 oktober 2018.  
 
 
Vid en jämförelse av längdfördelningen hos M. relicta s.l. den 2–3 juli och den 5 
oktober 2018 (figur 13) framgick att den vänstra ”puckeln” med de mindre indivi-
derna har vuxit något under sensommaren mellan de två mättillfällena 2018. Dessa 
djur kommer sannolikt inte att hinna uppnå tillräcklig storlek för att kunna fort-
planta sig redan under hösten/vintern 2018. Resonemanget finner stöd hos Fürst 
(1972) som angav att könsmognaden är storleksberoende och att storlekstillväxten i 
sin tur är beroende av näringstillgången. Någon tydlig tillväxt under sensommaren 
2018 av individerna i den högra ”puckeln” har däremot inte gått att se i denna 
undersökning.  
 
En jämförelse av längdfördelningen hos M. relicta s.l. i juli 2013 och i juli 2018 
visade att tillväxten hos individerna i den högra ”puckeln” möjligen kan ha utveck-
lats något snabbare 2018 än 2013 (figur 13). Däremot är det svårt att se någon 
skillnad i längden hos de mindre individerna i den vänstra ”puckeln”. 
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Jämförelse av längdfördelningen på olika djup  

 
 
Figur 14. Längdfördelningen hos M. relicta s.l. infångade med trål under dagtid på 5–
6, 9-11, 15 -16 och 20-22 meters djup den 2 juli 2018. 
 
Vid jämförelser av trålproven insamlade på olika djup (figur 14) framgick det att 
andelen små individer (vänstra ”puckeln”) ökade markant mot mindre djup. Denna 
horisontella fördelning med en större andel små juvenila individer i grundare om-
råden har också visats av andra författare som t.ex. Moen & Langeland (1989). 
Även individstorleken bland de minsta djuren (vänstra ”puckeln”) minskade mot 
mindre djup. 
 
 
 

 
 
Figur 15. Längdfördelningen av M. relicta s.l. infångade med håv i mörker i vatten- 
pelaren över 5, 10, 15 och 22 meters djup den 5 oktober 2018. 
 
Samma trend som i trålproven 2 juli 2018 syntes också tydligt i håvproven 5 okto-
ber 2018 (figur 15) där andelen små djur ökade mot de lägre djupen 5 och 10 me-
ter. I håvproven noterades inga djur större än 13 mm på 5 meters djup. 
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En jämförelse av längdfördelningen mellan trålproven den 2 juli (figur 11) och 
håvproven den 5 oktober (figur 12) visade också att det framförallt var de minsta 
individerna på 5–6 och 9–11 meter (vänstra ”puckeln”) som tycks ha vuxit tydligt i 
storlek under de tre månader som gått mellan de två provtagningstillfällena. Samma 
tydliga trend syntes dock inte hos de minsta individerna på 15–16 meter och 20–22 
meter (vänstra ”puckeln”) och inte heller hos de större individerna (den högra 
”puckeln”). Man bör dock ha i beaktande att jämförelsen innefattar två olika meto-
der. Någon håvning på olika djup den 2–3 juli utfördes inte. 
 

 
Slutord 
Undersökningar med trål av glacialrelikta kräftdjur i Stora Kroksjön har utförts vid 
sju tillfällen utspridda under en tidsperiod på 28 år. Då dessa undersökningar har 
utförts under många år så har det erbjudits allt bättre möjligheter att upptäcka even-
tuella förändringar i Stora Kroksjöns populationer av glacialrelikta kräftdjur, och 
därigenom också i sjöns ekosystem beroende på yttre påverkan. 
 
I undersökningarna 2013 och 2018 gjordes en förbättring av metodiken genom att 
också håvning nattetid av M. relicta s.l. skedde. Håvning av M. relicta s.l. är en 
bättre metod än trålning för att bedöma tätheten av arten. Av håvresultaten fram-
gick att tätheten hos M. relicta s.l. 2018 tycks ha varit klart högre än det tidigare 
undersökningsåret 2013. Resultatet bekräftas också av trålresultatet 2018, som vi-
sade på en högre skattad täthet av M. relicta s.l. än alla tidigare undersökningsår. 
Detta antyder att tätheten av M. relicta s.l. 2018 kan ha varit ovanligt hög. Variat-
ion i täthet hos de berörda arterna mellan olika undersökningsår kan dock i dagslä-
get i första hand hänföras till naturlig variation och metodbrister. Intressant är att en 
tendens till ökning av tätheten hos M. relicta s.l. under perioden 1991 till 2018 
tycks ha skett, vilket kunde visas genom en statistisk analys. 
 
Med tanke på den globala uppvärmningen och de glacialrelikta kräftdjurens krav på 
låg temperatur är det av stort värde om undersökningar av det slag som redovisats i 
denna rapport kan fortsätta även i framtiden. Sjön är unik på det viset att den är en 
av de sydligaste i Sverige med glacialrelikta kräftdjur som dessutom har undersökts 
under många år.  
 
Ytterligare förbättringar av de framtida undersökningarna kan dessutom göras. En 
sådan förbättring är att undersöka sjön vid ytterligare något/några tillfällen under 
året för att därigenom nå en bättre insikt i populationsdynamiken hos de berörda 
djuren och samtidigt nå en än noggrannare kunskap om djurens täthet i sjön. En 
annan förbättring är att utvidga provtagningsmetodiken till att även omfatta botten-
huggare för att på så vis få en bättre kunskap om individtätheten hos M. affinis.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Temperatur, syrgashalt och syrgasmättnad den 3 juli 
2018.  
 

Djup (m) 
Temp 
(°C) 

 Uppmätt O2-
värde (mg /l) 

O2-halt vid 100 % 
O2-mättnad (mg/l) 

Aktuell O2-
mättnad (%) 

0 20,8 9,8 8,75 112,0 

1 20,8 9,76 8,75 111,5 

2 20,8 9,74 8,75 111,3 

3 20,6 9,65 8,78 109,9 

4 14,4 9,39 9,92 94,7 

5 9,2 8,62 11,13 77,4 

6 6,8 8,18 11,79 69,4 

7 5,9 7,54 12,06 62,5 

8 5,5 7,1 12,18 58,3 

9 5,3 6,96 12,25 56,8 

10 5,2 6,89 12,28 56,1 

11 5,1       

12 5,0       

13 4,9       

14 4,8       

15 4,7       

16 4,6       

17 4,6       

18 4,6       

19 4,5       

20 4,5 4,72 12,5 37,8 

21 4,5       

22 4,5 3,83 12,5 37,8 
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Bilaga 2. Fysikaliska och vattenkemiska data från Stora Krok-
sjön under perioden 1961-2018. 
 

      SIKT-         SYR- SYRE     

DATUM DJUP TEMP DJUP FÄRG KOND pH ALK GAS MÄTTN 
TOT-

N TOT-P 
  (m) (°C) (m) (mgPt/l) (mS/m)   (mekv/l) (mg/l) (%) (mg/l) (mg/l) 
                        

1961-03-13 1 14,4 
 

5 9,8 6,7 0,524 
    1964-03-15 1 3,8 

 
20 9,1 6,7 0,16 10,4 81 

 
0,009 

1964-03-15 8 4 
 

20 9,2 6,7 0,16 10,7 84 
 

0,009 
1964-03-15 17 4 

 
45 9,6 6,3 0,21 7,7 60 

 
0,012 

1970-07-28 0,2 18 3,8 8 8,8 7,1 0,135 
    1970-07-28 0,5 18,1 

 
8 8,8 7,1 0,135 9,2 100 

 
0,005 

1970-07-28 5 16,4 
 

8 8,8 6,8 0,137 8,7 92 
 

0,005 
1970-07-28 5,5 13,9 

 
8 8,9 6,5 0,135 8,3 83 

 
0,01 

1970-07-28 8 7,9 
 

8 8,9 6,2 0,135 6,1 53 
 

0,006 
1970-07-28 12 6 

 
8 8,9 6,2 0,137 5 42 

 
0,006 

1970-07-28 15 5,5 
     

4,3 35 
  1970-07-28 19 5,1 

 
15 9 6,1 0,137 3,4 28 

 
0,007 

1972-08-04 1 21,2 6,9 10 8,9 6,8 0,142 9,1 102 0,75 0,006 
1972-08-04 17 6,9 

     
3,7 30 

  1975-08-07 1 24,5 5,9 10 10,2 6,9 0,128 8,8 105 0,56 0,01 
1975-08-07 14,7 6,9 

     
7,4 61 

  1981-08-10 1 21,4 
 

15 13,4 7,7 0,268 9,3 
 

0,096 0,083 
1981-08-10 14 6,4 

     
3,6 

   1985-07-24 2 18,4 
 

10 12,6 7,2 0,25 
    1991-08-06 2 22,4 

 
10 12,4 6,9 0,45 

  
0,31 0,027 

1994-08-03 0,5 25,3 
 

20 12,9 7,6 0,34 
  

0,43 0,006 
1994-08-03 10 7,2 

 
25 12,5 6,6 0,33 

  
0,55 0,006 

1994-08-03 20 5,9 
 

30 12,5 6,4 0,34 
  

0,56 0,009 
1998-07-20 0,5 18,7 6,5 15 12,6 7,8 0,419 

  
0,44 0,005 

1998-07-20 6 11,5 
 

15 13 7,4 0,421 
  

0,5 0,005 
1998-07-20 19 5,5 

 
15 14,3 7,1 0,569 

  
0,55 0,007 

1998-10-19 0,2 9,4 
 

10 12,72 7,28 0,437 
    1999-04-19 0,1 6,4 

 
20 12,08 7,08 0,403 

    1999-10-13 0,1 10,4 
 

15 11,85 7,11 0,382 
    2002-03-20 0,4 4,2 

 
30 10,81 7,03 0,363 

    2002-11-18 0,5 4,9 
 

21 10,79 7,2 0,37 
    2004-03-11 1,2 4,2 

 
15 10,69 6,95 0,339 

    2004-11-30 0,5 4 
 

12 10,54 7,1 0,356 
    2006-03-21 1,2 1,8 

 
8 11,2 7,18 0,374 

    2006-12-12 0,4 6,3 
 

20 10,21 7,12 0,336 
    2008-02-12 0,5 3 

 
50 9,19 7,05 0,266 

    2013-07-11 0,5 20,4 
 

25 9 7,5 0,28 
  

0,5 0,01 
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2018-07-03 0,5 20,8 4,1 30 9 7,43 0,246 
  

0,524 < 0,005 
2018-07-03 22 4,5 

 
40 8,8 6,33 0,239 

  
0,667 0,014 
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Bilaga 3. De glacialrelikta kräftdjurens täthet och medeltäthet 
skattad genom trålning på olika djup den 2 juli 2018.  
 
Tätheten har beräknats vid hastigheten 0,5 knop. 
 
 
Tätheten beräknad på samtliga prov: 
 

 
    P. quadri- 

Djup M. affinis M. relicta s.l. spinosa 
(m) (ind./m2) (ind./m2) (ind./m2) 
5-6 0,32 301,12 0,65 
5-6 0,36 223,01 10,45 
9 92,74 415,69 0,86 

9-11 116,30 285,78 1,73 
12-15 0,00 30,39 0,28 
15-16 0,32 167,15 0,16 
20-22 0,00 29,40 0,00 
20-22 0,00 15,20 0,07 
20-22 0,08 54,88 0,16 

 
 
 
 
Medeltätheten beräknad vid medeldjupet på respektive  
djupnivå: 
 

Medeldjup per     P. quadri- 
djupnivå M. affinis M. relicta s.l. spinosa 

(m) (ind./m2) (ind./m2) (ind./m2) 
6 0,34 262,1 5,55 
9 14,52 350,7 1,30 

15 0,16 98,8 0,22 
22 0,03 33,2 0,08 
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Bilaga 4. De glacialrelikta kräftdjurens medeltäthet skattad ge-
nom trålning i juli-augusti 1991, 1994, 1998, 2003, 2008, 2013 
och 2018.  
 

Datum Djup  M.affinis M.relicta s.l.  P.quadr. 
  (m) (ind./m2) (ind./m2) (ind./m2) 

17/7 1991 6 0,3 0,0 0,0 

 
10 17,8 1,0 6,5 

 
15 7,8 16,2 24,1 

 
20 0,3 5,5 2,0 

     2/8 1994 6 7,9 41,4 61,9 

 
10 5,9 94,3 2,5 

 
16 84,7 38,9 0,8 

 
20 0,6 0,0 0,5 

     20/7 1998 5 0,1 8,4 0,8 

 
10 22,3 66,3 1,3 

 
15 4,2 77,5 0,8 

 
20 0,0 61,1 0,9 

     21/7 2003 5 1,4 10,5 4,6 

 
10 24,6 36,8 1,9 

 
15 82,8 45,9 0,0 

 
21 0,0 21,8 0,1 

     15/7 2008 6 41,6 55,3 1,0 

 
9 70,7 52,2 0,5 

 
15 98,5 45,9 0,5 

 
20 0,0 56,2 0,3 

     12/7 2013 6 0,0 3,0 0,5 

 
11 17,2 83,7 0,0 

 
15 3,2 103,1 0,2 

 
21 0,0 69,3 0,3 

     2/7 2018 5 0,3 262,1 5,6 

 
9 104,5 350,7 1,3 

 
15 0,2 98,8 0,2 

 
21 0,0 33,2 0,1 
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Bilaga 5. Täthet av M. relicta s.l. skattad genom håvning över 22 
meters djup den 11-12 juli 2013 och den 2-3 juli 2018. 
 
Gul markering i tabellen visar tidpunkten för solens nedgång i Karlshamn. 
 
  11-12 juli 2013 

  
  2-3 juli 2018 

Tidpunkt Antal   
  

Tidpunkt Antal   
(kl.) ind./prov Ind/m2 

  
(kl.) ind./prov Ind/m2 

21.15 13 23 
  

   kl. 21.46   
21.25 24 42 

  
22.10 36 64 

  kl. 21.41   
  

22.25 71 126 
21.42 18 32 

  
22.40 42 74 

21.52 18 32 
  

22.55 77 136 
22.06 31 55 

  
23.15 108 191 

22.20 28 50 
  

23.40 125 221 
22.30 47 83 

  
23.55 158 280 

22.45 54 96 
  

00.10 170 301 
22.55 57 101 

  
00.30 143 253 

23.15 88 156 
  

00.45 187 331 
23.30 99 175 

     23.45 93 165 
     00.00 116 205 
     00.15 113 200 
     00.30 104 184 
      

 
 
 
Medeltätheten fr.o.m. kl. 23.30:  
 

  Djup     
Datum m(m) kl. Ind./m2 

11-12/7 2013 22 23.30-00.30 186 
2-3/7 2018 22 23.40-00.45 277 
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Bilaga 6. Tätheten av M. relicta s.l. skattad genom håvning före 
respektive efter solens nedgång över 22 meters djup den 5 ok-
tober 2018.  
 
 

Djup 
(m) 

Tidpunkt 
(kl.) Ind./prov Ind./m2 

22 16.45 6 11 
22 16.55 17 30 
22 17.05 5 9 
22 17.15 6 11 
22 17.30 12 21 
22 17.55 11 19 
22 18.10 7 12 
22 18.20 9 16 

Solnedgång vid Karlshamn kl. 18.24 
22 19.00 16 28 
22 19.45 32 57 
22 20.00 56 99 
22 20.20 62 110 
22 20.30 113 200 
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Bilaga 7. Tätheten av M. relicta s.l. över olika djup skattat ge-
nom håvning med början c:a 2 timmar efter solens nedgång den 
5 oktober 2018. 
 
 

Djup 
(m) 

Tidpunkt 
(kl.) 

 
Ind./prov Ind./m2 

    Solnedgång vid Karlshamn kl. 18.24. 

    5 22.00 20 35 
5 22.08 11 19 
5 22.13 30 53 
5 22.20 21 37 

    10 21.30 101 179 
10 21.38 72 127 
10 21.45 84 149 
10 21.50 82 145 

    15 20.45 184 326 
15 20.55 178 315 
15 21.05 212 375 
15 21.15 224 396 

    22 22.35 193 341 
22 22.45 170 301 
22 22.55 163 288 
22 23.05 162 287 

 
 
 
Medeltätheten på de olika djupen: 
 

  Djup   

Kl. (m) Ind./m2 
22.00-22.20 5 36 
21.30-21.50 10 150 
20.45-21.15 15 353 
22.35-23.05 22 304 
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