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Förord 
Denna rapport redovisar resultat från bottenfaunundersökningar i Norra Porrtjärn år 
2006. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell negativ inverkan på 
bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. 
 
Undersökningen har finansierats via Naturvårdsverkets anslag för effektuppföljning i 
kalkade vatten. 
 
Analys och utvärdering av bottenfaunaproverna har främst utförts av limnolog Per 
Mossberg. 
 
Ansvariga för undersökningarnas genomförande har varit, Mikael Nyberg 
(provtagning) och Pelle Grahn (planering och sammanställning). 
 
 
Örebro i april 2007 
 
 
 
Jan Johansson 
Miljöskyddsdirektör 
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Sammanfattning 
Rapporten redovisar resultat från bottenfaunundersökningar i Norra Porrtjärn år 
2006. Syftet med undersökningarna är att bedöma eventuell negativ inverkan på 
bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. 
 
Bottenfauna är en viktigt miljöindikator i sjöar och vattendrag. Utifrån bottenfaunan 
kan man bedöma t.ex. eventuell försurningspåverkan och påverkan genom tillförsel 
av näringsämnen eller organiska ämnen. 
 
Strandzonen visar på ganska artrik fauna. Påträffade arter visar att årslägsta pH bör 
ligga väl över 5,5. Antalsmässig dominans av mycket tåliga arter, samt lågt 
sammanfattande index tyder på relativt hög halt av syrgastärande ämnen i vattnet. 
Flertalet av de arter som påträffats är vanliga i humösa sjöar. Typarter för vanliga 
näringsrika sjöar saknas. En trolig förklaring till faunasammansättning är därför att 
sjön är humös, med ett för sjötypen ovanligt högt pH. 
 
Prov från 4,8 meter visar på mycket artfattig fauna. De sedimentlevande arter (taxa) 
som erhållits är alla mycket toleranta mot låga syrgashalter och karaktärsdjur för 
djupa bottnar i näringsrika sjöar. Även övriga påträffade arter är vanliga i denna 
miljö. Den stora mängd tofsmyggor som fanns i N Porrtjärn påträffas vanligen i 
mycket humösa sjöar med högt pH. 
 
Resultatet från bottenfaunaundersökningarna i Norra Porrtjärn visar generellt 
inga tecken på försurningspåverkan. 
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Fakta om Norra Porrtjärnen 
Norra Porrtjärnen är belägen ca 7 km S Degerfors. Tjärnen är ca 110 meter över 
havet med en areal av 3 ha, avrinningsområde 30 ha och omsättningstid 0,35 år. 
Norra Porrtjärnen har sitt avflöde via Östra Porrtjärnen till Stor-Björken. 
 

 
Figur 1. Terrängkartan, här i okänd skala, med bl.a. N Porrtjärnen. 
Copyright Lantmäteriet 2007. Ur GSDTerrängkartan ärende 106-2004/188 T 
 
Kalkningar i tjärnen har utförts sedan mitten av 1980-talet. Tjärnen är humös med ett 
färgtal på ca 125 mg Pt/l (medianvärde från 41 prov, år 1985-2006). pH-värden och 
alkalinitet visas i Figur 2. 
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Figur2. pH-värden och alkalinitet 1985-2006 i Norra Porrtjärnen. 
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Bottenfauna 

Metoder 
Bottenfaunaundersökning utfördes i Norra Porrtjärns strandzon och på 4,8 m djup. 
Proverna har insamlats av Länsstyrelsen. Analys har utförts av konsult Per Mossberg 
(limnolog). Utplockning av djuren har gjorts under lupp med 6 ggr. förstoring. 
Håvproverna från sjölittoralen analyserades enligt följande: Först sållades proverna 
genom ett såll med 10 mm maskvidd. Ur dessa sållrester plockades samtliga djur ut. 
Det material som passerade genom 10 mm´s nätet sållades med nät med 0,5 mm 
maskor. Av dessa sållrester analyserades först ett subsampel. Subsamplingen 
utfördes genom vägning. Ur subsamplet plockades samtliga djur ut. Resten av provet 
genomsöktes efter djurarter som inte påträffats i större antal i subsamplet. 
Subsampelstorleken var 10 % av totalprovet. Subsampelprocent samt djurantal för 
grovsållat, subsampel, provrest och det totala provet framgår av bifogad tabell. Om 
det står en siffra under rubriken rest, innebär det att hela provet är genomsökt efter 
arten ifråga, och totalvärdet är summan av subsampel plus rest. Om ingen siffra finns 
under rest, är totalsumman det uppmultiplicerade värdet för subsamplet. 
 
I sjön togs fem Ekmanprover tagits på 4,8 meters djup. Proverna levererades ihop-
slagna till ett prov, och har alltså analyserats gemensamt. Detta prov har enbart 
sållats genom 0,5 mm nät, och samtliga djur har plockats ut. Vid utplockningen 
noterades sållresternas sammansättning. Djurens biomassa (våtvikt) har bestämts på 
en våg med 0,1 mg noggrannhet. Vid vägningen har djuren delats in efter sitt huvud-
sakliga födoval. Ett frågetecken efter ett artnamn innebär att artbestämningen är 
osäker. 
 
 
Utvärdering 
Vid utvärderingen har djuren klassificerats med avseende på känslighet för försur-
ning och organisk förorening. Dessutom har vid bedömningen av artrikedomen 
(mångformigheten) använts Shannons diversitetsindex. 
 
Försurningskänslighet 
BpHI (Lingdell och Engblom 2002), beskriver resp. taxas känslighet för surt vatten. 
Indexet varierar från 1 till 10. Värdet 1 innebär att taxat är mycket tålig mot surt 
vatten, och 10 att taxat är mycket känsligt. Påträffas taxa med BpHI 6 eller högre i 
tillräckligt antal har vattnets årslägsta pH-värde med stor sannolikhet inte understigit 
5,5. Dessa taxa är understrukna i tabellerna. BpHI 0 innebär att taxats försurnings-
känslighet är okänd. 
 
Vid utvärderingen har dessutom studerats om bottenfaunaindikatorer (Naturvårds-
verket, 2002) finns med i provet. Bottenfaunaindikatorerna som ingår är speciellt 
framtagna för att indikera måluppfyllelse efter kalkning. 
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Föroreningskänslighetsindex 
Indexet visar resp. taxas känslighet för organisk förorening. Klassificering och index 
är enligt Degerman, Fernholm och Lingdell 1994. 
 
Index 
 
0 Okänd känslighet. 
1 Extremt tåliga. 
2 Mycket tåliga. 
3 Normalt tåliga. 
4 Känsliga. 
5 Mycket känsliga. 
 
En utförligare redovisning av indexvärdenas betydelse finns i Lingdell och Engblom 
(1990). För organisk förorening har ett sammanfattande index beräknats. Detta är 
definierat som: summa (N * I) / summa N, där N är antalet av ett taxa, och I taxats 
indexvärde enligt ovan. Vid beräkning av detta index har enbart de taxa använts som 
är bestämda till art eller släkte, och är känslighetsbedömda som art eller släkte. In-
dexet varierar mellan 1 (extremt förorenat) till 5 (extremt rent). Organisk förorening 
omfattar i detta sammanhang även ämnen som leder till ökad organisk produktion i 
vattnet. 
 
Artrikedom 
Vid bedömningen av artrikedom (mångformighet) har använts Shannons diversitets-
index (H’) (Shannon, 1948). Indexet tar hänsyn till både antalet arter (S) samt 
abundansen av dessa (N). Indexet tar inte hänsyn till vilka arter som förekommer på 
en viss station. Användandet av indexet bygger på att ett mera stabilt samhälle har ett 
större artantal och att arterna är mera jämt fördelade än i ett samhälle som är utsatt 
för någon form av stress. Shannons diversitetsindex har räknats fram med: 
 
 H’ = - sum [ (ni / N) x ln (ni/ N) ] 
där 
 ni = antalet individer av arten Si 
 N = totala antalet individer av alla arter 
 
Tabell 1. Bottenfauna, Shannons diversitetsindex (H'), litoralzon sjöar för Boreonemoral  
region (Figur 3), uträknat efter tabell 42 och 43 i Naturvårdsverket (1999). 
Klass Benämning H', Boreonemoral 

1 Ingen eller obetydlig avvikelse > 1,94 
2 Liten avvikelse 1,72 - 1,94 
3 Tydlig avvikelse 1,29 - 1,72 
4 Stor avvikelse 0,65 - 1,29 
5 Mycket stor avvikelse ≤ 0,65 
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Naturgeografisk 
region 

Shannons 
diversitets 
index 

Mellanboreal 1,46 
Sydlig boreal 1,98 
Boreonemoral 2,15 
 
Kartan till höger visar Örebro län och de 
Naturgeografiska regioner för beräkning av 
jämförvärden (Nordiska ministerrådet, 1984). 
Norra Porrtjärn är belägen i Boreonemoral 
region. 

 
Figur 3. Jämförvärden (sjöars litoralzon) för olika naturgeografiska regioner. Jämförvärden  
utgörs av 25:e percentilen i data från så långt möjligt opåverkade litoralzon i sjöar (Naturvårds-
verket, 1999 – tabell 43). 
 
 

Resultat 
Resultatet från bottenfaunaundersökningen i Norra Porrtjärns litoralzon (”strand-
zon”) visar generellt inga tecken på försurningspåverkan (Figur 4) eller påverkan 
genom tillförsel av näringsämnen eller organiska ämnen (Figur 5). 
 

Bottenfauna - Norra Porrtjärn, litoralzon
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Försurningskänslighet
BpHI (Lingdell och Eng-
blom 2002), beskriver resp. 
1taxas känslighet för surt 
vatten. Indexet varierar från 
1 till 10. Värdet 1 innebär 
att taxat är mycket tålig mot 
surt vatten, och 10 att taxat 
är mycket känsligt. Påträffas 
taxa med BpHI 6 eller högre 
i tillräckligt antal har vatt-
nets årslägsta pH-värde med 
stor sannolikhet inte under-
stigit 5,5. BpHI 0 innebär att 
taxats försurningskänslighet 
är okänd. 

Figur 4. Antal påträffade 1taxa och dess försurningskänslighet i det undersökta provet. 
1) Taxonomisk grupp = art, släkte, familj. 
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Bottenfauna-N Porrtjärn, litoralzon
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0 Okänd känslighet. 
1 Extremt tåliga. 
2 Mycket tåliga. 
3 Normalt tåliga. 
4 Känsliga. 
5 Mycket känsliga. 

Figur 5. Föroreningskänslighetsindexet visar resp. taxas känslighet för organisk förorening. 
Klassificering och index är enligt Degerman, Fernholm och Lingdell 1994. 
 
Shannons diversitetsindex, som är ett mått på djursamhällets mångformighet, nådde 
upp till förväntat värde (Figur 6). Bottenfaunans diversitet, H’, från Norra Porrtjärn-
ens litoralzon var 2,72 vid undersökningen. Norra Porrtjärnens litoralzon bedöms ha 
inga eller obetydliga effekter av störning (se Tabell 1, Klass 1). Ingen eller enbart 
obetydlig mänsklig påverkan på organismsamhällena eller deras miljö. Bottenfaunan 
liknar den som normalt förekommer i miljötypen under ostörda förhållanden (Natur-
vårdsverket, 1999). 
 

Bottenfauna-N Porrtjärn, litoralzon
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Shannons 
diversitetsindex  
är ett mått på 
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Detta index är högt 
om artrikedomen är 
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delar på 
dominansen, medan 
det är lågt om 
arterna är få och 
faunan helt 
domineras av någon 
eller några enstaka 
arter. 

Figur 6. Bottenfaunans diversitet, H’, från litoralzon. Den horisontella linjen motsvarar de för 
regionen förväntade värdet för opåverkade vatten (Naturvårdsverket, 1999 - tabell 43). 
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Norra Porrtjärn 2006 10 17 - Håvprov 
 
 
Försurningskänslighetsindex. 
 
      BpHI      Antal påträffade taxa       BpHI       Antal påträffade taxa 
         0                                                      5                             
         1                        12                          6                           1 
         2                          3                          8                           2 
         3                          8                        10                           2 
         4                          9 
                                      
 
5 indikatortaxa för pH över 5,5 påträffades, varför årslägsta pH ej bör underskrida 
detta värde. 
 
Föroreningskänslighetsindex    
 
      Index       Antal påträffade taxa                      Antal individer 
         0                            1                                                 2     
         1                            6                                             236         
         2                          13                                             489   
         3                          14                                             172 
         4                            3                                               16  
         5                                                                                   
 
Artmässig dominans av normalt tåliga arter. 
Antalsmässig dominans av mycket tåliga arter. 
Sammanfattande index 2,39 
 
Ganska artrik fauna. 2 BpHI 8 och 2 BpHI 10 arter, visar att årslägsta pH bör ligga 
väl över 5,5. Antalsmässig dominans av mycket tåliga arter, samt lågt samman-
fattande index tyder på relativt hög halt av syrgastärande ämnen i vattnet. Flertalet av 
de arter som påträffats är vanliga i humösa sjöar. Undantag utgör främst BpHI 10 
arterna Caenis horaria och C. luctuosa, vilka normalt inte återfinns i denna sjötyp. 
Typarter för vanliga näringsrika sjöar saknas. En trolig förklaring till faunasamman-
sättning är därför att sjön är humös, med ett för sjötypen ovanligt högt pH. En sällan 
påträffad art, nätvingen Sisyra sp. noterad. Tre av fyra i Sverige förekommande 
Sisyra arter är rödlistade i kategorien DD (kunskapsbrist). En bidragande orsak till att 
de sällan observeras, är att de lever som parasiter på och i sötvattenssvampar. 
Analysprotokoll visas i Tabell 2 
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 Tabell 2. 
Antal individer av bottenfauna som påträffats i håvprov.
Norra Porrtjärn. 2006-10-17.

BpHI FOI Grovsållat Subsampel Rest Totalt
10% 90%

Turbellaria 4 1 1 2
Oligochaeta
Enchytraidae 3 2 1 1 2
Lumbriculidae 3 2 8 4 48
Naididae 3 2 4 40
Tubificidae 3 2 3 6 63
Hirudinea
Erpobdella octoculata 6 2 1 1
Crustacea
Asellus aquaticus 3 2 13 13 143
Cladocera 4 3 4 40
Copepoda 3 1 1 10
Eurycercus lamellatus 4 3 2 20
Ostracoda 4 2 1 1
Ephemeroptera
Caenis horaria 10 3 1 1 30 32
Caenis luctuosa 10 3 1 4 5
Centroptilum luteolum 8 3 1 3 31
Leptophlebia vespertina 2 3 2 21 23
Odonata
Coenagrionidae 3 3 1 1
Cordulia aenea 2 3 2 2
Libellula quadrimaculata 1 4 2 2
Megaloptera
Sialis lutaria 1 2 1 1 2
Neuroptera
Sisyra sp. 8 3 1 0 1
Trichoptera
Agrypnia sp. 1 3 2 2
Cyrnus insolutus 1 4 1 3 8 12
Holocentropus dubius 1 3 1 1
Limnephilus sp. 1 2 1 0 1
Molanna angustata 4 2 1 1
Molannodes tinctus 4 4 2 2
Mystacides nigra 4 3 1 6 7
Oxyethira sp. 4 3 1 1
Diptera
Ceratopogonidae 1 1 3 30
Chironomini 1 1 6 10 106
Chrysops sp. 4 0 1 1 2
Orthocladinae 1 2 4 6 64
Tanypodinae 1 1 7 7 77
Tanytarsini 1 1 1 10
Araneae
Argyroneta aquatica 1 3 1 5 6
Hydracarina 2 2 3
Bivalvia
Pisidium sp. 3 2 12 120
Totalt 54 83 89 947
Antal taxa 37

3

3
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Norra Porrtjärn 2006 10 17 - Ekmanprov från 4,8 meter 
 
Mycket artfattig fauna. De sedimentlevande taxa som erhållits, fåborstmasken 
Tubificidae och fjädermyggorna Chiromus plumosus-gr. och C. tentans, är alla 
mycket toleranta mot låga syrgashalter och karaktärsdjur för djupa bottnar i närings-
rika sjöar. Även övriga påträffade arter är vanliga i denna miljö. Dominerande var 
tofsmyggan Chaoborus flavicans. C flavicans är ett rovdjur, som nattetid vandrar upp 
i vattenmassan och äter djurplankton. Den stora mängd tofsmyggor som fanns i N 
Porrtjärn påträffas vanligen i mycket humösa sjöar med högt pH. Orsaken till detta är 
att det krävs en stor djurplanktonproduktion som föda för tofsmyggorna, i det 
aktuella fallet i storleksordningen 3 ton/ha och år. Basen för djurplanktonproduk-
tionen är i sin tur bakterier som lever på att bryta ner humus. Hastigheten på sist-
nämnda process är beroende av ett högt pH-värde i vattnet. Vid humusnedbrytningen 
förbrukar bakterierna syrgas, varför kombinationen högt pH och hög humushalt leder 
till en snabb syrgasgradient med ökande vattendjup. Analysprotokoll visas i Tabell 3 
 
 Tabell 3. 
Bottenfauna på 4,8 meters djup i Norra Porrtjärn. 2006-10-17.  

Antal/5 Ekman Antal/m2

Oligochaeta
Tubificidae 2 16
Diptera
Chaoborus flavicans 497 3976
Procladius sp. 2 16
Chironomus plumosus-gr. 80 640
Chironomus tentans 1 8
Hydracarina 9 7
Totalantal 591 4728
Antal taxa 6 6
Biomassa mg/5 Ekman Gr/m2

Detritusätare 623,4 4,99
Rovdjur, djurplanktonätare 1759,2 14,07
Rovdjur, övriga 12,6 0,10
Totalbiomassa 2395,2 19,16

2
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