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Ephemera vulgata Linnaeus, 1758 
Insecta: Ephemeroptera (dagslända) 
Sjösandslända 
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Förord 

Denna PM är skriven av Per Mossberg (Grönbo vattenkonsult) på uppdrag av 
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Pär-Erik Lingdell har medverkat vid inven-
teringen och illustrationerna är gjorda av Eva Engblom. Inventeringen har 
finansierats av den regionala miljöövervakningen.  

Syftet med inventeringen är att försöka bringa klarhet i huruvida en okalkad sjö i 
den västmanländska bergslagen har börjat återhämta sig från den försurning som 
länge har varit ett problem i området.  

Bottenfaunastudier utfördes första gången 1998 i Övre Skärsjön och då 
påträffades mandibler (käkdelar) från den försurningskänsliga dagsländan 
Ephemera vulgata i sedimenten. Detta innebär att arten har förekommit i sjön på 
den tiden sjön inte var så sur. Om arten återetablerar sig i sjön skulle det vara ett 
tecken på att sjön har återhämtat sig från försurningen och man skulle sannolikt 
kunna minska på kalkgivorna i sjöarna i Bergslagen utan risk för återförsurning. 

Tyvärr påträffades inga levande exemplar av Ephemera vulgata vid inventeringen 
2009. Det var överhuvudtaget dåligt med försurningskänslig bottenfauna i sjön, 
vilket tyder på att återhämtningen från försurningen i Övre Skärsjön inte har 
kommit så långt. Inventeringen bör upprepas om cirka 3-5 år. 

 

Västerås den 2 december 2009 

 

Gunilla Alm 
Miljöhandläggare 
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Bottenfaunans utveckling i Övre Skärsjön i 
Västmanlands län åren 1998 till 2009 

Resultat från prov med Ekman-huggare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Den sura och okalkade referenssjön Övre Skärsjön, med SMHI:s 
utloppskoordinat 663532-148571, ligger 219 m.ö.h. i Mälaren-Norrströms 
avrinningsområde (del Hedströmmen med nummer 61-123). 
 
 

Övre Skärsjön 

Grönbo vattenkonsult, 2009-11-26, Per Mossberg. Torpa. Postlåda 3362B. 711 92 Storå. Telefon 0581-42 275. 

Bakgrund: Den försurningskänsliga dagsländan Ephemera vulgata har varit vanlig Övre 
Skärsjön. Det bedöms att arten slogs ut av försurning någon gång i mitten av 1900-talet. 
Numera påträffas endast mandibler av arten i Övre Skärsjöns sediment. 
 
Syftet med föreliggande arbete: Att undersöka om arten hade återkoloniserat som en följd av 
minskat svavelinnehåll i nederbörd.  
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Sammanfattning avseende bottenfaunans utveckling i Övre Skärsjön med 
speciellt avseende på dagsländan Ephemera vulgata 
 
Den mycket försurningskänsliga dagsländan Ephemera vulgata var 
tidigare allmänt förekommande i Övre Skärsjön vilket bevisas av det 
höga antalet mandibler 
i sedimenten där. Arten har dock inte påträffats vid någon 
undersökning sedan 1998 vilket med högsta sannolikhet kan 
tillskrivas försurningsskador. Arten har hittills varit en vanlig 
kolonisatör i kalkade sjöar, exempelvis i rödingsjön Västra Skälsjön. 
Att arten nu, år 2009, inte koloniserat den okalkade Övre Skärsjön 
visar att försurningstrycket ännu inte medger förekomst av arten. Det indikerar i 
sin tur att kalkning ännu inte kan avslutas eller minskas i länets nordvästra sjöar. 
 
Material 
Alla prov med Ekman-huggare har tagits inom det område som visas på kartan på 
sista sidan i den här rapporten. 
 
Tidigare undersökningar i Övre Skärsjön. 
 
Bottenfaunan i Lien och Skärsjön våren 1998.   
Mossberg, P. (1998). 
 
Målsättning: Att studera vilka fördelar som finns med att undersöka bottenfaunan 
via en profillinje från litoral till profundal i stället för separata provtagningsrutor 
inom sublitoral och profundal, samt att belysa bottenfaunans sammansättning i en 
kalkad (Lien) resp. okalkad sjö (Övre Skärsjön). 
 
Omfattning: Totalt 90 Ekmanprov tagna 28/4 – 1/5 1998. Av dessa kom 46 från 
Övre Skärsjön. 
 
Resultat: Jämförelse mellan provtagning efter profil resp. provtagningsrutor. 
Resultaten från provtagningsrutorna var inte representativa för hela djupprofilen. 
Värdena för antal taxa, medeltäthet och medelbiomassa av bottenfaunan var 
genomgående lägre för rutorna. Differensen till profilvärdena var inte konstant, 
och alltså inte skattbar. Värdena från provrutorna varierade mellan 18 till 63% av 
motsvarande profilvärden. 
Fördelar med provtagning i sublitoral resp. profundalruta:  
Profundalrutan speglar sjöns sämsta syrgasförhållanden. 
Små faunamängder och lite sållrester förenklar analysarbetet. 
Stort bakgrundsmaterial med sjöar provtagna efter denna modell. 
Nackdelar: 
Små faunamängder ger stor osäkerhet i erhållna resultat. 
Sublitoralrutan extremt utsatt för klimatberoende mellanårsvariation pga. att 
språngskiktets läge varierar, vilket i sin tur har stor påverkan på bottenfaunan.  
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Observerbara effekter av små miljöförändringar är vanligen täthetsförskjutningar 
mellan arter. Profundalrutan är mycket artfattig, vilket leder till hög 
detektionsgräns för förändringar i miljön. 
 
Bottenfaunans sammansättning i Lien resp. Övre Skärsjön: 
Försurningskänsliga arter saknades i Övre Skärsjön, medan ett flertal dylika, bl.a. 
glacialrelikten pungräkan Mysis relicta, påträffades i Lien. Mandibler av 
dagsländan Ephemera vulgata fanns i Övre Skärsjöns sållrester, men levande 
exemplar av arten saknades, vilket tyder på att sjön varit mindre sur tidigare. 
Mycket av skillnaderna mellan sjöarnas bottenfaunasammansättning kan förklaras 
utifrån skillnader i nedbrytningsprocesser av organiskt material, dvs. av skillnader 
i bakterieaktivitet, vilken påverkas av vattnets pH-värde. I Övre Skärsjön går 
nedbrytningen långsammare, vilket leder mindre recirkulation av näringsämnen i 
det fria vattnet ovanför språngskiktet, samt att en större del av nedbrytningen sker 
i bottnarna. Konsekvenser av detta i Ö Skärsjön blir: 
Lägre påväxt- och planktonalgproduktion i epilimnion. Effekt: Mindre mängd 
betare. Max detritusätare på 3 – 4 meters djup. Konstant fjädermyggsindex på 
grunda bottnar. 
Mindre mängd användbar föda i det fria vattnet. Effekt: Mindre mängd filtrerare. 
Större sedimentation av organiskt material till djupa bottnar. Effekt: Större 
djurmängd på djupa bottnar. 
En stor del av nedbrytningsprocesserna i hypolimnion sker i bottnarna, vilket 
leder till att sedimentation blir mer jämn oavsett djup, samt en mindre uttalad 
syrgasgradient. Effekt: Långsammare avtagande djurmängd med ökat djup. 
Artsammansättning och fjädermyggsindex relativt konstanta . 
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Mandibler av dagsländan Ephemera vulgata som försurningsindikator. 
Mossberg, P. (2001). 
 
Målsättning. Att undersöka om känsliga arter kan ha slagits ut av försurning i 
mellansvenska skogssjöar. En indikation på detta är om mandibler av dagsländan 
Ephemera vulgata finns i sedimenten i sjöar där arten nu saknas. 
 
Omfattning. I juni 2001 provtogs fyra sjöar med 40 ekmanprov/sjö i det 
djupintervall där E. vulgata normalt påträffas. Proverna analyserades med 
avseende på förekomst dagsländan Ephemera vulgata, mandibler av densamma, 
samt övriga försurningskänsliga djur. 
 
Resultat. I samtliga sjöar fanns rikligt med mandibler i sedimenten. I 3 av sjöarna, 
däribland Övre Skärsjön erhölls inga levande exemplar av dagsländan Ephemera 
vulgata, varför det är troligt att arten slagits ut av försurning i dessa sjöar. I den 
fjärde sjön erhölls endast en larv, vilket är betydligt mindre än man kan förvänta 
sig utifrån artens normala täthet. Tänkbara orsaker till detta kan vara gynnsam 
mikrobiotop på provtagningspunkten tex. orsakad av grundvattenuppströmning, 
eller begynnande återkolonisation pga. minskad svaveldeposition och stigande 
pH-värden. 
 
Effekter på bottenfauna av kalkning och minskad försurning.  

3 rapporter från undersökningar år 2002, 2003 och 2004(Mossberg 2002, 2004a, 2004b). 

 
Målsättning. Att belysa hur bottenfaunan i försurade sjöar påverkas av pH-ökning 
pga. minskad svaveldeposition, samt att utifrån bottenfaunans sammansättning 
bedöma när sjöarnas pH-värde återgått till en naturlig ”miniminivå”, dvs. när arter 
som slagits ut av försurning åter påträffas i normalt antal. Projektet omfattar tre 
delmoment: 
 
1. Undersökning av vattenkemi och bottenfauna på ett antal strandlokaler. Syftar 

till att klarlägga sambandet mellan surstötar vid snösmältning och 
bottenfaunans sammansättning. 

2. Sökprov för att leta efter försurningskänsliga arter som försvunnit från sjön. 
3. Bottenfaunaprofiler från stranden till sjöns max. djup. Syftar till att belysa 

förändringar i produktionsförhållandena i sjön utifrån bottenfaunans 
sammansättning i djupled. 

 
Omfattning. 2002 och 2003 undersöktes Övre Skärsjön plus ytterligare 5 sjöar. 
2004 provtogs enbart Övre Skärsjön. I denna sjö har undersökningen varje år 
omfattat:  
 
1. 13 strandnära M42-prov, varav ett analyserats med avseende på samtliga taxa, 

och resten enbart genomsökts efter försurningskänsliga arter. Analys av 
konduktivitet, pH och vattenfärg på samma lokaler. 
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2.  Sökprov efter dagsländan Ephemera vulgata, 40 ekmanhugg. 
3.  Bottenfaunaprofil, 34 ekmanhugg. 
 
Resultat.  
 
1. Årslägsta pH bör samtliga år ligga under, men i närheten av 5,5. Endast två 

indikatorarter för pH över 5,5 har påträffats och i för få exemplar. 2002 
påträffades 2 ex., 2003 och 2004 4 ex. av de måttligt försurningskänsliga 
iglarna Erpobdella octoculata och Haemopis sanguisuga. 

2. Inga dagsländan Ephemera vulgata har påträffats något år. 
3. Bottenfaunans djupfördelning tyder på en påtaglig höjning av sjöns ”normal-

pH” från 1998 till 2004. De faunaförändringar som noterats indikerar en 
ökande djupgradient i syrgashalt under perioden. Den troligaste orsaken till 
detta är att ett mindre surt vatten lett till en ökad bakterieaktivitet, och högre 
nedbrytning av organiskt material. Uttryckt som förändring i 
fjädermyggsindex/djupmeter var värdena 

 
             Indexförändring/djupmeter         Korrelationskoffecient 
1998                      -0,01                                         0,42 
2002                      -0,06                                         0,95 
2003                      -0,06                                         0,92 
2004                      -0,10                                         0,91 
 
Ett högt negativt värde innebär att fjädermyggornas artsammansättning och 
vattnets syrgasinnehåll ändrats kraftigt med ökat djup. Den dåliga korrelationen 
1998 beror på att värdena var i stort sett konstanta oavsett vattendjup. 
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2009 års provtagning 
Maj år 2009 togs 40 Ekmanhugg på djup från 2 till 7 meter inom 
provtagningsområdet (se bilagan). Följande arter noterades gråsuggan Asellus 
aquaticus (Linnaeus, 1758), survattensländan Leptophlebia vespertina (Linnaeus, 
1758), sävsländan Sialis lutaria (Linnaeus, 1758), nattsländan Molanna angustata 
Curtis 1834, tofsmyggan Chaoborus flavicans (Meigen, 1830), ärtmusslan 
Pisidium sp. samt fjärilsmyggorna Protanypus morio (Zetterstedt, 1838), 
Procladius spp., Pagastiella orophila (Edwards, 1929) och Stictochironomus 
rosenschoeldi (Zetterstedt, 1838). Tyvärr påträffades inga larver av dagsländan 
Ephemera vulgata Linnaeus, 1758. Inte heller noterades subimagines eller 
imagines av arten i landvegetation, i luften eller på vattenytan. 
 
 
Illustrationerna nedan visar några av Övre Skärsjöns karaktärsarter, samtliga 
försurningståliga till mycket försurningståliga. Försurningskänsliga arter 
påträffades inte år 2009. 
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Asellus aquaticus 
Kräftdjur: Gråsugga 
Försurningstålig 

Leptophlebia vespertina 

Dagslända: Survattenslända 
Mycket försurningstålig 

Sialis lutaria 

Sävslända
Mycket försurningstålig 

Det märkliga huset av sand som 
nattsländan Molanna bygger 

Försurningstålig Chaoborus flavicans 

Tvåvinge: Tofsmygga 
Mycket försurningstålig 

Chironomidae 

Tvåvinge: Fjädermygga 

Familjen innehåller flera 
mycket försurningståliga arter 

Pisidium 

Mussla: Ärtmussla 

Släktet innehåller flera 
försurningståliga arter 



BOTTENFAUNANS UTVECKLING I ÖVRE SKÄRSJÖN UNDER 1998-2009 
 

8 

Referenser 

Mossberg, P. 1998. Bottenfaunan i Lien och Skärsjön våren 1998. Grönbo 
Vattenkonsult. Rapport till Naturvårdsverket. 

Mossberg, P. 2001. Mandibler av dagsländan Ephemera vulgata som 
försurningsindikator. Världsnaturfonden WWF. 

Mossberg, P. 2002. Effekter på bottenfauna av kalkning och minskad försurning. 
Grönbo Vattenkonsult. Rapport till Naturvårdsverket. 

Mossberg, P. 2004a. Lägesrapport. Effekter på bottenfauna av kalkning och 
minskad försurning. Grönbo Vattenkonsult. Rapport till Naturvårdsverket. 

Mossberg, P. 2004b. Lägesrapport avseende effekter på bottenfauna av 
minskad försurning i Övre Skärsjön år 2004. Grönbo Vattenkonsult. Rapport 
till Naturvårdsverket. 



BOTTENFAUNANS UTVECKLING I ÖVRE SKÄRSJÖN UNDER 1998-2009 
 

9 

Bilaga Provtagningsområde 

 
 
 

Provtagningsområde vid samtliga undersökningar med Ekmanhuggare 

Erpobdella octoculata 

Igel: Hundigel. 
 
Djuret ovan är en av de få 
ganska 
försurningskänsliga arter 
som påträffats i Övre 
Skärsjön, dock bara som 
enstaka individer och då 
främst i sjöns sydligaste 
del.  



 

2 

 


