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Sammandrag 
Detta examensarbete skrivs på uppdrag av Härnösand kommun, som vill ha ett underlag för 
vart kommunen kan exploatera sin mark ytterligare. Härnösands kommun ligger i södra 
Ångermanland och här utgör Bottenhavet kommungräns åt öster.   
En bottenfaunainventering har utförts på 25 lokaler efter kommunens kust, metoden för 
inventeringen har varit SS-EN 28565 ”Vattenundersökningar - Utformning och användning 
av kvantitativ provtagningsutrustning för bottenfauna på grunda hårdbottnar i sötvatten” (ISO 
8265:1988).  De infångade djuren har artbestämts, räknats och jämförts mot AAB index och 
Shannons diversitets index. Resultatet har visat att somliga lokaler har både ett högt art- och 
individantal medan andra lokaler, både har ont om individer och arter. Förklaringar till detta 
kan delvis bero på att många lokaler har legat väldigt nära utlopp och i dessa prover har både 
limniska och marina djur funnits. En annan förklaring till detta kan vara att somliga lokaler är 
väldigt karga medan andra är omgivna av mycket växtlighet och därmed mer näring. De olika 
indexen har visat väldigt olika värden för miljökvalitén, något som eventuellt kan förklaras att 
AAB index modifierades för att kunna användas till den valda provtagningsmetoden. 

 
Abstract 
This graduate work is written on comission by the municipality of Härnösand, who need basic 
data for decision-making in the question of where to exploit the municipality’s land further.  
A benthic fauna investigation has been made at 25 sampling stations. The sampling stations 
were spread along the municipality’s coast towards the Gulf of Bothnia. The chosen method 
for the investigation was SS-EN 28565 “Water quality - Design and use of quantitative 
samplers for benthic macro-invertebrates on stony substrata in shallow freshwaters” (ISO 
8265:1988). The animals were caught, sorted in to lowest taxonomical level, counted and 
compared to the AAB-index and the Shannon diversityindex. The result show, that some 
sampling stations have both many species and individuals, while other sampling stations have 
a very low number of both individuals and species. This could be explaind by the fact that 
many sampling stations are located very close or in, an outlet. Therefore some of those 
samples contain booth limnic- and marine animals. Another explanation for this could be, that 
some sampling stations are placed where the landscape are very barren and others where the 
vegetation is very rich and therefore contains more nutrition. The two indices have shown 
very different values, this might be due to the fact that AAB-index had to be conformed to fit 
the chosen sampling method.  
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Enhetsbeteckning 
Acarina Kvalster 
Acroloxidae Dammhättesnäckor 
Amphipoda Märlkräftor 
Arachnida Spindeldjur 
Araneae Spindlar 
Asselidae Sötvattensgråsuggor 
Bithyniidae Snytesnäckor 
Bivalvia Musslor 
Capniidae Småbäcksländor 
Ceratopogonidae Svidknott 
Chironomidae Fjädermyggor 
Chrysomelidae Bladbaggar 
Coleoptera Skalbaggar 
Crustacea Kräftdjur 
Cybaeidae Vattenspindlar 
Diptera Tvåvingar 
Dytiscidae Dykare 
Empididae Dansflugor 
Erpobdellidae Hundiglar 
Gastropoda Snäckor 
Goeridae Grusrörsnattsländor 
Haliplidae Vattentrampare 
Hirudinea Iglar 
Hydrobiidae Tusensnäckor 
Hydrophilidae Palpbaggar 
Idoteidae Tånglöss 
Insecta Insekter 
Isopoda Gråsuggor och tånglöss 
Lepidostomatidae Kantrörsnattsländor 
Leptoceridae Långhornssländor 
Limnephilidae Husmasknattsländor 
Lumbricidae Daggmaskar 
Lymnaeidae  Dammsnäckor 
Megaloptera Vattennätvingar 
Molannidae Skivrörsnattsländor 
Mysidacea Pungräkor 
Nemouridae Kryssbäcksländor 
Oligochaetea Fåborstmaskar 
Physidae Blåssnäckor 
Planorbidae Posthornssnäckor 
Plecoptera Bäcksländor 
Prosobranchia Framgälade snäckor 
Pulmonata Lungsnäckor 
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Sialidae Sävsländor 
Simuliidae Knott 
Sphaeriidae (Pisidiidae) Ärtmusslor 
Trichoptera Nattsländor 
Tubificidae Glattmaskar 
Valvatidae Kamgälsnäckor 
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Inledning 
 
Bakgrund 
Härnösand ligger i södra Ångermanland, här är landhöjningen 8 mm per år och längs kusten 
bildas ständigt nya strandområden. 
 
Längs med kusterna har många växter anpassat sig till att leva under förhållanden med 
översvämmade stränder och låg salthalt. De flacka stränderna kring Bottenhavet hyser 
mängder med fiskyngel och fåglar använder stränderna som rastplats. 
 
Bottenhavet utgör en unik miljö där djur och växter under lång tid har anpassat sig till att leva 
i en miljö med låg salthalt. Bottenhavet övergår till Östersjön vid Kattegatt, här lämnar 
Bottenhavet ifrån sig en del sötvatten och får i retur ett syrerikt saltare vatten. Men det är det 
enda saltvattenintaget i övrigt får Bottenhavet sin påfyllnad från älvarna runt kusten. Därför är 
de arter som lever här ständigt utsatta för saltstress, och antalet arter betydligt mindre än i rena 
söt- eller saltvatten. 
 
 
Syfte 
Syftet med bottenfauna inventeringen är att bedöma de värdefulla livsmiljöer som finns runt 
Härnösands stränder för att få ett bättre planeringsunderlag. Under de senaste åren i och med 
miljöbalkens inträdande har kommunen fått större krav på sig att skydda naturen på ett bättre 
sätt. Inventeringen ska därför ge en bild av var Härnösand kommun kan tänka sig att skydda 
naturmiljön och var det är lämpligt att bebygga. 

 
Frågeformulering  
Att genom en miljökvalitetsbedömning baserad på bottenfauna finna en del av grunden till 
Härnösands arbete med vilka stränder som ska bevaras och vilka stränder kan Härnösands 
kommun exploatera ytterligare? 
 
 
Metod och material 

Metod för provtagning och bearbetning av prover 
Eftersom fokus i detta arbete har varit att titta på 25 utvalda havsstränders bottenfauna, valdes 
att arbeta enligt standard SS-EN 28565 ”Vattenundersökningar - Utformning och användning 
av kvantitativ provtagningsutrustning för bottenfauna på grunda hårdbottnar i sötvatten” (ISO 
8265:1988), då de metoder som rekommenderas för kust och hav, inte var tillämpliga.  
Den metod som använts är en anpassad version av standarden SS- EN 28 265, standarden 
föreskriver att fem replikat ska tas på varje lokal. Men eftersom tyngdpunkten här har legat på 
att titta på många lokaler så har replikatantalet krympts ned till tre för att arbetet ska få en 
rimlig omfattning.  
I övrigt har standarden följts för provtagning och bearbetning av prover. 

Metod för index beräkningar 
Två olika index har använts för att uppskatta miljökvalitén i de lokaler där provtagningar har 
skett, Shannons diversitetsindex och AAB-index. 
Shannons diversitets index är ett index baserat på artdiversiteten, där indexet blir högt om 
flera arter finns representerade och ingen art är starkt dominerande, och vice versa. AAB är ett 
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index som bygger på medelantalet arter per prov, biomassan per m2 och individantalet, 
indexet blir högt om dessa kriterier är höga. AAB-indexet är utformat för provtagning med 
huggare på djupa bottnar, där den normala provstorleken är 0,1 m2, detta index har därmed 
anpassats för att passa den valda provtagningsmetoden.    
 
 
Felkällor 
Under ett arbete av denna omfattning får man räkna med att en del fel uppstår. I detta fall har 
en burk med en skalbaggslarv (troligtvis) försvunnit från prov 8, Svartviksbadet. Den blev 
inte artbestämd och är därmed inte medräknad i detta arbete.  Ett av replikaten i prov 9, 
Gådeåns utlopp var så stort att det inte rymdes i provburken, därför rengjordes de större 
stenarna från material som sparades i provburkarna, innan stenarna lades tillbaka i utloppet. I 
prov 14, Gerestabäckens utlopp hamnade några små fiskar i håven och när dessa fiskar 
räddades följde en del av botten materialet med ut ur håven. Detta kan ha inneburet att en del 
bottendjur har försvunnit. En av provburkarna i prov 22, Lungön Källan, hade fått en spricka 
som upptäcktes då proverna konserverades någon timme efter insamling. AAB-index har 
anpassats efter provtagningsmetoden, och kan därför vara lite missvisande.  
 
 

Två index och dess klassning 
Shannons diversitetsindex och AAB-index har använts för att klassa provernas miljökvalitet, 
nedan följer beskrivning av de klasser som visat sig vara intressanta i detta arbete. 
 
AAB-index 
AAB-index är ett index där klassningen bygger på antalet arter, abundansen och biomassan. 
Antalet arter per 0,1 m2, abundansen individer/m2 och biomassan jämförs var och en för sig 
mot en tabell och ges en faktor mellan 0-3. De tre olika faktorerna som fåtts fram divideras 
sedan med talet tre. Den summa som fås jämförs sedan med tabell 17 från naturvårdsverkets 
rapport 4314 Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav. Enligt tabellen hamnar 
proverna från Härnösands kust i klass 1 och 3. Klass 1 indikerar att området är opåverkat eller 
obetydligt påverkat och klass 3 indikerar att området är något påverkat. 
 
Shannons diversitetsindex 
Shannons diversitetsindex är ett mått på mångformighet. Diversiteten är hög när många arter 
är representerade och flera arter dominerar, och låg när få arter finns och en eller några få 
dominerar. 
För att beräkna Shannons diversitetsindex används naturvårdsverkets rapport 4913 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Sjöar och vattendrag. Enligt tabellen på sidan 40 
hamnar de 25 proverna från Härnösands kust i klass 3,4 och 5. Klass 3 är ett måttligt högt 
index, klass fyra ett lågt index och klass fem ett mycket lågt index.   
Klass 3 Betyder att tydliga effekter från störning finns, att denna störning ger avsevärd 
påverkan på organismsamhällena eller deras miljö. Här avviker bottenfaunan måttligt från den 
som normalt förekommer vid ostörda förhållanden. 
Klass 4 Betyder att starka effekter av störning finns. Bottenfaunan avviker här mycket från 
den man hittar vid ostörda förhållanden. 
Klass 5 Betyder att här är effekterna av störning mycket starka och endast ett fåtal toleranta 
arter förekommer.  
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Lokalernas inventeringsresultat 
Nedan följer beskrivningar av lokalernas omgivning, hur växtligheten ser ut vid 
provtagningsplatserna samt hur stranden och bottnen ser ut. Datum för när provtagningen 
skedde samt information om antalet arter och antalet individer som fångades i håven går 
också att läsa nedan. Men även information om vilken klassning proverna har fått efter AAB-
index och Shannons diversitetsindex. Varje lokal är numrerad och numreringen hänvisar till 
respektive bilaga där en komplett artlista finns. I bilaga 26 finns en karta där alla 
provtagningsplatser är markerade. 
 
1 Smitingen  
Provet togs 2007-06-07, vid Smitingens norra strand.  
Omgivning: Smitingen är Härnösands populäraste badstrand. Stranden består av fin sand och 
efter vikens kanter finns klippor och större stenar. Runt Smitingens stränder finns det gott om 
rönn, tall, asp och vass.  
Botten: Sandig botten med steniga partier längs vikens kanter.   
Artantal: 5 
Individantal: 98 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
2 Notsandsviken  
Provet togs 2007-06-07, i mitten av Notsandsviken,. 
Omgivning: Notsandsviken har en strand bestående av stora stenar, växtligheten runt viken 
består av ljung, vass, tall och på den södra sidan av stranden finns ett parti sand.  
Botten: Stenig botten med en stendiameter på ca 15-20 cm.  
Artantal: 2 
Individantal: 174 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
3 Älandsåns utlopp  
Provet togs 2007-06-08, vid utloppets södra strand. 
Omgivning: Utloppet där Älandsån rinner ut i Älandsfjärden är ca 10 meter brett. Den södra 
strandkanten är en sandstrand, medan den norra är gräsbeväxt. Växtligheten runt stranden 
består av al, björk, rönn och gräs.  
Botten: Sandig och dyig botten med mycket drivved och en del små stenar. 
Artantal: 10 
Individantal: 285 
AAB-index: Klass 1 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
4 Rö – utlopp bäck  
Provet togs 2007-06-08, vid båda sidor om utloppet och ett replikat ca 5 meter in i bäcken.   
Omgivning: Bäcken, som rinner ut i Rö är ca en meter bred och 30 cm djup. Runt bäckens 
kanter består växtligheten av björkar, små granar, ormbunkar, kabbeleka och gräs. 
Botten: Lerig botten med mycket barkbitar som lager ovanpå leran. 
Artantal: 9 
Individantal: 62 
AAB-index: Klass 3 
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Shannons diversitetsindex: Klass 3 
 
5 Överdalsåns utlopp  
Provet togs 2007-06-08, vid utloppets vänstra sida, i eller strax utanför vassen. 
Omgivning: Överdalsåns utlopp är ca 12 meter brett, ån rinner ned till havet genom ett stort 
vassparti. Växtligheten i Överdalsåns direkta närhet består sådeles av vass men på avstånd 
finns björkar och granar.  
Botten: Lerig botten med mycket vass. 
Artantal: 15 plus skal från Bathyomphalus contortus 
Individantal: 234 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
6 Solumshamn  
Provet togs 2007-06-11, till vänster om båt i sättningsplatsen (sett från land) i ett stenigt parti. 
Omgivning: Solumshamns strand är dels badstrand, men även en liten hamn för små båtar. I 
Solumnshamn ligger tomterna väldigt nära stranden och runt stranden växer mycket gräs och 
en del hundkex, lupiner och smörblommor, på håll finns även tall och björk. 
Botten: Sandbotten med flertalet småsteniga partier nära stranden. 
Artantal: 11 
Individantal: 47 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 3 
 
7 Sjöviken  
Provet togs 2007-06-11, vid södra Sjöviken efter strandkanten. 
Omgivning: Sjöviken har en fin sandstrand med klippor efter vikens kanter, även här ligger 
tomterna nära stranden. Växtligheten består av gräs men på avstånd finns granar och en del 
små lövträd 
Botten: Sandbotten med gruspartier med en eller annan sten och en hel del sjögräs. 
Artantal: 4 
Individantal: 72 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
8 Svartviksbadet  
Provet togs 2007-06-11, vid strandens norra sida bland stenar med ca 15-20 cm diameter. 
Omgivning: Svartvik är en annan av Härnösands mer populära badstränder, stranden består av 
fin sand, lite grövre sand och efter vikens kanter finns större stenar och klippor. Växtligheten 
består av tallar, alar, rönnar, gräs och en lila ärtväxt.   
Botten: Sandig botten med steniga partier, främst längs vikens kanter. 
Artantal: 5 plus skal från Potamopyrgus antipodarum 
Individantal: 80 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
9 Gådeåns – utlopp 
Provet togs 2007-06-11, vid utloppets vänstra strand.  
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Omgivning: Gådeån rinner ut strax söder om Härnösands stad, stranden är sandgrusig och 
växtligheten består av vass, hundkex, rölleka, rönn, al och björk. Ett av replikaten blev så 
omfattande att det inte rymdes i burken, för att det skulle få plats borstades några stora stenar 
rena, bottenmaterialet hamnade i burken och stenarna i ån.  
Botten: Sandig och grusig botten med steniga partier. 
Artantal:13 plus skal från Goeridae sp. 
Individantal: 941 
AAB index: Klass 1 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
10 Barsviken  
Provet togs 2007-06-12, dels vid sjöbodarna och dels vid ett stenigt parti i mitten av viken. 
Omgivning: Barsviken utanför Häggdånger är en strand med fin sand, det går bryggor ut i 
vattnet och runt viken finns det många nära liggande småhus och några båthus. Växtligheten 
runt viken består av björkar, granar och en del gräs. 
Botten: Sandig botten med små steniga partier. 
Artantal: 6 
Individantal: 81 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
11 Surhalsbukten  
Provet togs 2007-06-12, i mitten av bukten. 
Omgivning: Surhalsbukten ligger strax norr om Barsviken, bukten är stor och stranden 
varierar mellan sand- och stenstrand med stora block här och där. Växtligheten består av vass, 
lingon, tallar, granar, rönnar och en lila ärtväxt. 
Botten: Stora stenar och en del block. 
Artantal: 6 
Individantal: 180 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
12 Hemsön – utlopp Kvarnbäcken  
Provets replikat togs 2007-06-12, 7 och 10 meter upp i bäcken som här är vid skogskanten 
och ett i det direkta utloppet. 
Omgivning: Runt bäckens utlopp består stranden av stora stenar men en del sandstrands 
partier finns i närheten. Kvarnbäckens utlopp är väldigt litet, när bäcken möter havet är 
utloppet inte mer än 20 cm. Växtligheten består av al, gran, rönn, gräs, blåbär och åkerbär. I 
bäcken finns mycket sjögräs. 
Botten: I skogen stenigt sedan blev bäcken knappt synlig på sanden i sin väg ned mot havet 
där bottnen bestod av stenar med diametern 10- 15 cm. 
Artantal: 8 plus skal från Athripsodes cinereus och Gyraulus crista 
Individantal: 119 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
13 Hemsön – Sanna, utlopp bäck  
Provets replikat togs 2007-06-12, dels i bäcken ca 7 och 9 meter från havet och dels precis i 
utloppet. 
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Omgivning: Bäcken rinner ned till havet genom ett skogsparti, när skogen slutar rinner 
bäcken på den omgivande sandstranden i ca 10-15 meter. Här är bäcken inte bred max 40 cm 
och djupet ligger på max 1 dm. De växter som finns i närheten är alar, rönnar, granar 
hundkex, midsommarblomster, rödblära och en del gräs. 
Botten: Sandig botten med små stenar i bäcken och större stenar i havet. 
Artantal: 11 
Individantal: 127 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
14 Gerestabäckens utlopp  
Provets replikat togs 2007-06-13, dels vid strandens vänstra sida direkt efter utloppet och dels 
4 och 6 meter upp i mitten av strömfåran. Två små fiskar kom in i håven och när dessa 
avlägsnades så följde en del bottenmaterial med, och med det eventuellt några djur. 
Omgivning: Där Gerestabäcken rinner ut i havet är strandkanterna dels täckta med gräs men 
en sandstrand finns också, mycket fåglar främst fiskmåsar håller till invid utloppet som är 
mycket skräpigt. Växtligheten består av vass, björk, brännässlor och gräs.  
Botten: Lerig botten men mitt i strömfåran finns en något fastare botten. Här och där finns 
några små stenpartier. 
Artantal: 8 plus skal från Athripsodes cinereus och Gyraulus crista 
Individantal: 60 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
15 Södersundsvägen – Kommunens nya tomter  
Provet togs 2007-06-13, vid stranden, 100 meter höger i den nya korsningen och sedan rakt 
ned.  
Omgivning: Nedanför de nya tomterna vid södra sundet ligger en sandstrand med vissa inslag 
av stora stenar och block. Mycket är avverkat men det växer björkar, alar, lupiner, bräken, 
ormbunkar och små granar och rönnar i området.  
Botten: Stenig sandbotten. 
Artantal: 8 plus skal från Potamopyrgus antipodarum 
Individantal: 39 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
16 Muggärdsviken  
Provet replikat togs 2007-06-15, dels vid bryggan och dels vid ett stenigt parti öster om 
bryggan dock, ungefär mitt i viken. 
Omgivning: Muggärdsviken har en småstenig strand med grästuvor och vass, strax ovan 
stranden ligger en stor äng och kring den växer tallar, björkar, rönnar och hundkex. Fem 
fiskyngel hamnade i håven. 
Botten: Sandig botten med mycket sjögräs och sten efter strandkanten. 
Artantal: 15 plus skal från Physa fontinalis och Stagnicola palustris 
Individantal: 118 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 3 
 
17 Sandsfjärden – Sandstenen  
Provets replikat togs 2007-06-15, vid ett stenigt parti strax öster om grillplatsen. 
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Omgivning: Sandstenen har en fin sandstrand med steniga och klippiga partier som går ut här 
och där efter stranden. Växtligheten består av vass, al, gran, tall, gul fetknopp och två sorters 
ärtväxter. 
Botten: Sandbotten med sjögräs och stenpartier. 
Artantal: 9 
Individantal: 595 
AAB-index: Klass 1 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
18 Vålön västra  
Provet togs 2007-06-18, vid stranden norr om båtbryggan. 
Omgivning: På Vålön byggs en stig för att underlätta för turismen. Vid båtbryggan finns det 
ett vidskydd och efter stranden växer det alar, granar, björkar, rönnar, blåbär, mossor och 
gräs. Stranden som är omringad av klippor, består av fin sand med vissa stenpartier. 
Botten: Sandbotten med steniga partier mot klipporna och några små stenpartier strax utanför 
vattenlinjen.   
Artantal: 3 
Individantal: 14 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
19 Vålön östra  
Provet togs 2007-06-18, på Vålöns östra sida där den nya stigen kommer ut.  
Omgivning: Där stigen kommer ut ur skogen ligger en strand med stora stenblock, mindre 
stenar och sand. Runt stranden växer gräs, gran, rönn, blåbär och en bit bort åkerbär. 
Botten: Botten var täckt med mycket barr, mycket stenar i alla storlekar och även en del sand. 
Artantal: 11 plus skal från Gyraulus acronius eller laevis och Pisidium lilljeborgi 
Individantal: 57 
AAB index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 3 
 
20 Vålångersviken  
Provets replikat togs 2007-06-19, vid stranden nedanför Vålångers båtklubbs lilla hus, dels i 
den lilla ”pöl” där båtarna ligger och dels efter den södra stranden. 
Omgivning: Vålångersviken har en fin sandstrand omsluten av klippor och med vissa partier 
bestående av små stenar. På strandens södra sida rinner en bäck ut, runt provtagningsstället 
växer, gråal, hundkex, renfana, vass, björk, gran, rönn, smörblommor och 
midsommarblomster. 11 fiskyngel hamnade i håven. 
Botten: Sandig botten med gräs- och stenpartier.  
Artantal: 12 plus skal från Lepidostoma hirtum 
Individantal: 303 
AAB-index: Klass 1 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
21 Knivsjöbäckens utlopp  
Provets replikat togs 2007-06-19, dels ca 3 meter från stranden och dels i havet. 
Omgivning: Stranden där knivsjöbäckens utlopp ligger, är täckt med stenar och block och 
omgivet av klippor, i närheten finns ett klapperstensfält. Knivsjöbäcken kommer rinnandes ur 
skogen i två små bäckar som delat på sig ca 20 meter från havet och rinner ihop igen ca 7 
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meter från havet. Växtligheten i området består av, gran, tall, rönn, björk, gräs, al, smultron 
och hallon. 
Botten: Bottnen vid Knivsjöbäckens utlopp är stenig i alla möjliga stenstorlekar och har i 
havet stora inslag av sjögräs. 
Artantal: 3 
Individantal: 28 
AAB-index: Klass 1 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
22 Lungön Källan  
Provets togs 2007-06-20, vid bryggan mitt i viken. 
Omgivning: Efter Källans vass- och gräsbevuxna strand växer även en del rödbläror, björkar, 
aspar, ängssyra, smörblommor, hundkex, al och en lila ärtväxt.  En av burkarna hade fått en 
spricka som upptäcktes då djuren skulle konserveras. Ett fiskyngel hamnade i håven. 
Botten: Sandig botten med steniga och gräsiga partier. 
Artantal: 9 plus skal från Potamopyrgus antipodarum 
Individantal: 73 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
23 Lungön Sundhamn  
Provet togs 2007-06-20, mittemot kapellet. 
Omgivning: Sundhamn är en vik med ordentliga vasstränder, ovan vassen växer renfana, 
björk, asp, rödblära, smörblommor och midsommarblomster. Ett svanpar med 6 ungar 
simmade nöjt runt i viken. 
Botten: Sandig och grusig botten med vissa större stenar täckta med sjögräs. 
Artantal: 7 
Individantal: 37 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
24 Lungön Boviken  
Provet togs 2007-06-20, vid strandens östra sida. 
Omgivning: Boviken har en fantastisk sandstrand med mycket fin strand och vasspartier här 
och där, en bit upp växer, gul fetknopp, tall, gran och en lila ärtväxt. 19 fiskyngel hamnade i 
provet. 
Botten: Sandbotten med stenpartier, vissa stenar har sjögräs växande på sig. 
Artantal: 5 plus skal från Radix baltica 
Individantal: 114 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 5 
 
25 Lungön Yttre andholmsviken  
Provet togs 2007-06-20, vid strandens östra sida. 
Omgivning: Yttre andholmsviken har en sandstrand med fin sand. Stranden omringas av 
klippor. Växtligheten består av vass, odon, björk, tall, gran, en, lingon, rönn, och en lila 
ärtväxt. 
Botten: Sandig botten med steniga partier nära klipporna som kantar viken. En del död vass 
liggandes en bit ut i vattnet bildade att trevligt hem för många kryp. 
Artantal: 13 plus skal från Macoma baltica 



 15 

Individantal: 131 
AAB-index: Klass 3 
Shannons diversitetsindex: Klass 4 
 
 

Intressanta arter ur miljökvalitetssynpunkt  
Sötvattensgråsuggor Asellus aquaticus är mycket tåliga mot både försurning och förorening 
och kan hittas i alla slags vatten (Naturhistoriska riksmuseet & Svenska 
naturskyddsföreningen, 2002). Arten hittades i Rö-utlopp bäck, Överdalsåns utlopp, 
Gerestabäckens utlopp och i Vålångersviken.  
 
Bitynia tentaculata lever på slammig, sandig eller stenig botten, i skyddade vikar och tycks 
undvika vågexponering (Ackefors H. m.fl., 1973). Arten hittades, i Rö-utlopp bäck, 
Överdalsåns utlopp, Gerestabäckens utlopp, Vålön östra, Vålångersviken och i Lungön- 
Källan.  
 
Iglar Hirudinea förekommer oftast i näringsrika miljöer och tål föroreningar bra, men är lite 
känsliga för försurning (Naturhistoriska riksmuseet & Svenska naturskyddsföreningen, 2002). 
Erpobdella octoculata hittades i Överdalsåns utlopp.  
 
Märlkräftorna Gammarus spp lever av organiskt material i vattnet och fungerar därmed som 
nedbrytare, de är känsliga mot försurning men förhållandevis tåliga mot föroreningar 
(Naturhistoriska riksmuseet & Svenska naturskyddsföreningen, 2002 &, Ackefors H m.fl., 
1973). Den art som hittades under provtagningarna, Gammarus zaddachi ökar i antal i vikar 
där tillrinning sker från sötvatten. Gammarus zaddachi hittades på alla provtagningsplatser 
utom i Hemsön - Kvarnbäckens utlopp, Vålön Västra och i Lungön Sundhamn.  
 
Physa fontinalis föredrar rent vatten och en slamfri vegetation (Ackefors H. m.fl., 1973). Skal 
från Physa fontinalis hittades i Muggärdsviken. Att man hittar skal från en art men inga 
levande exemplar indikerar att arten någon gång har bott i viken men att de antingen inte finns 
där längre eller att de helt enkelt inte fastnade i håven.  
 
Bäcksländelarver Plecoptera, är syrekrävande men nästan alla arter är både förorenings tåliga 
och försurningståliga. Bäcksländelarver lever endast i strömmande vatten och i de fall där de 
har fastnat i håven har det varit vid bäckar och utlopp (Naturhistoriska riksmuseet & Svenska 
naturskyddsföreningen, 2002). Nemoura sp., Nemoura cinerea och Capnopsis schilleri 
hittades under provtagningarna. Nemoura sp. i Hemsön- Kvarnbäcken utlopp, Nemoura 
cinerea i Rö- utlopp bäck, Överdalsån, Hemsön- Kvarnbäcken och i Hemsön- Sanna utlopp 
bäck och Capnopsis schilleri hittades i Hemsön- Kvarnbäcken.  
 
Sävsländelarver Megaloptera Sialis lutaria är tålig mot både försurning och förorening 
(Naturhistoriska riksmuseet & Svenska naturskyddsföreningen, 2002 & Ackefors H. m.fl., 
1973). Sialis lutaria hittades i Överdalsåns utlopp och i Gådeån. 
 
Under provtagningarna hittades en Ecclisopteryx dalecarlica i Vålön västra. Ecclisopteryx 
dalecarlica är en rödlistad nattslända, klassad som missgynnad. Dess larver kan bli upp till 14 
mm långa, larverna kryper omkring med sina hus på sandbottnar. Hotet mot Ecclisopteryx 
dalecarlica består främst av försurning och av strandnära jordbruk. Men även ändrad flödes 
rytmik, grumlingar av vattnet och syrgastärande föreningar kan vara ett hot (Artdatabanken, 
2007). 
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Utvärdering av sex lokaler 
Sex lokaler har studerats djupare, de tre med flest arter och de tre med minst antal arter. Flest 
antal arter hade Överdalsåns utlopp och Muggärdsviken med 15 arter vardera följt av Gådeåns 
utlopp med 13 arter. De tre lokaler med minst antal arter var Notsandsviken med två olika 
arter samt Vålön västra och Knivsjöbäckens utlopp med tre arter vardera.  
 
Överdalsåns utlopp 
Överdalsåns utlopp rinner ut i Skårsviken, i Älandsfjärden. Utloppet är ca 12 meter brett och 
beläget i ett stort vassparti, se figur 1 nedan. I Överdalsån hittades 234 individer fördelande på 
15 arter + skal från en 16: e art. Enligt klassningen efter Shannons diversitetsindex får 
Överdalsåns utlopp en fyra som betyder att det finns starka effekter av störningar och att 
bottenfaunan avviker mycket från den bottenfauna man hittar vid mer ostörda förhållanden. 
En fyra från Shannons diversitetsindex säger också att det är en eller några få arter som 
dominerar, och det stämmer bra i detta fall. Av 234 funna individer är 150 larver från 
ceratopogonidae, 40 stycken är oliogochaeter, de övriga är mer jämt fördelade mellan 11 och 
en, se bilaga 5. AAB-index klassar Överdalsåns utlopp som en trea vilket betyder att området 
är något påverkat.  
I Överdalsån hittades tre arter som inte hittades på någon annan lokal under provtagningarna. 
Nämligen igeln Erpobdella octoculata, nattsländelarverna Limnephilus decipiens och 
Limnephilus politus.  
Erpobdella octoculata är en förorenings- och försurningstålig predator, den har påträffats på 
lokaler med stark jordbrukspåverkan och med pH < 4,5.  
Limnephilus decipiens är en sönderdelare som inte är lika förorenings- och försurningstålig 
som ovan nämnda igel. Limnephilus decipiens tål pH 4,5-4,9 och måttlig jordbrukspåverkan. 
Limnephilus politus är en försurnings tålig men föroreningskänslig sönderbrytare. Den tål att 
vattnet har ett pH värde som är < 4,5 men vill inte ha mer föroreningar i vattnet än det som 
ges av skogsbruk (Naturvårdsverkets Rapport 3349, 1987). 
 

 
Figur 1 Överdalsåns utlopp 

 
Muggärdsviken 
Muggärdsviken är en lugn, skyddad vik se figur 2 nedan. I Muggärdsviken hittades 118 
individer fördelat på 15 arter. Klassning efter Shannons diversitetsindex indikerar att 
Muggärdsviken har tydliga effekter från störning och att denna störning ger avsevärd 
påverkan på organismsamhällena eller deras miljö. Bottenfaunan avviker måttligt från den 
som normalt förekommer vid ostörda förhållanden. Att någon eller några få arter dominerar, 
är här inte lika tydligt som i Överdalsåns utlopp även om man kan se att Potamopyrgus 
antipodarum, Prostomatella obscura och Radix baltica tillsammans utgör mer än hälften av 
alla individer, se bilaga 16. Klassningen efter AAB-index indikerar att Muggärdsviken är 
något påverkad, klass tre. 
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I muggärdsviken hittades många snäckor, en av arterna är Radix baltica. Radix baltica är en 
skrapare som tål pH mellan 4,9-5,5 och som tål föroreningar motsvarade kraftiga jordbruk 
(Naturvårdsverkets Rapport 3349, 1987). 
  

 
Figur 2 Muggärdsviken 

 
Gådeåns utlopp 
Gådeån rinner ut strax söder om Härnösands stad. Utloppet kantas av lövträd vass och gräs, se 
figur 3 nedan. I Gådeåns utlopp hittades 941 individer fördelat på 13 arter + skal från 
ytterligare en art. En klassning efter Shannons diversitets index indikerar att effekterna av 
störning mycket starka och att endast ett fåtal toleranta arter förekommer det vill säga klass 
fem. Att klassningen blir så låg beror på att chironomidae larverna dominerar mycket stort i 
Gådeåns utlopp. Av 941 individer är 759 chironomidaelarver, se bilaga 9. Till skillnad från 
klassningen med Shannon index så får man en hög klassning med AAB-index, klass ett, som 
indikerar att lokalen ör opåverkad eller obetydligt påverkad. 
I Gådeåns utlopp fanns en stor sävslända en Sialis lutaria.  Sialis lutaria är en förhållandevis 
försurnings- och föroreningstålig predator (Naturvårdsverkets Rapport 3349, 1987). 
 

 
Figur 3 Gådeåns utlopp 

 
Vålön västra 
Vålön västra, ligger i sundet mellan Vålånger och Hemsön. Vålön deltar i projektet LONA, 
lokala naturvårdsprojekt, en båtbrygga har byggts upp på Vålöns västra sida och det var där 
som provet togs. I vattnen vid västra Vålön hittades 14 individer fördelade på tre arter. 
Shannons diversitetsindex klassar Vålön västra som klass fem, effekterna av störning är 
mycket starka och endast få toleranta arter lever här. Att klassningen blir så låg beror på att av 
14 individer är 11 chironomidaer. AAB klassningen av Vålön västra är en trea, det vill säga, 
vattnet är något påverkat.  
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I vattnet vid Vålön västra hittades en Ecclisopteryx dalecarlica, en rödlistad nattslända som 
tar skada när vattnets pH < 5,5. När det gäller föroreningar så klarar Ecclisopteryx dalecarlica 
föroreningar från måttliga jordbruk (Naturvårdsverkets Rapport 3349, 1987). 
 
Knivsjöbäckens utlopp 
Knivsjöbäckens utlopp rinner ut i ett väldigt kargt område med stora stenar, klippor och 
block, se figur 4 nedan. I Knivsjöbäckens utlopp hittades 28 individer fördelat på tre arter. 
Klassningen enligt Shannons diversitets index är en femma, vilket betyder att effekterna av 
störning är mycket starka, och att de arter som förekommer i vattnet är mycket toleranta. Att 
Shannons diversitetsindex klassar Knivsjöbäckens utlopp så lågt beror på att 23 av 28 
individer är en och samma art, se bilaga 21. AAB-index klassar Knivsjöbäckens utlopp som 
en trea. En trea här betyder att vattnet är något påverkat  
Gammarus zaddachi hittades i Knivsjöbäckens utlopp och på nästan alla provlokaler, den är 
en predator som tål föroreningar motsvarande kraftiga jordbruk (Naturvårdsverkets Rapport 
3349, 1987). 

 
Figur 4 Knivsjöbäckens utlopp 

 
Notsandsviken 
Notsandsviken ligger på Härnön, stranden består av stora stenar och ett litet sandparti, se figur 
5 nedan. I Notsandsviken hittades 174 individer fördelat på två arter. Klassningen enligt 
Shannons diversitetsindex indikerar att Notsandsviken tillhör klass fem, vilket innebär att 
endast ett fåtal toleranta arter existerar och att effekterna av störning är mycket stora i 
området. Den låga klassningen beror här på att av 174 individer är 132 Chironomidaer och de 
övriga 42 är Gammarus zaddachi, se bilaga 2. Klassningen enligt AAB-index indikerar att 
området är något påverkat, det vill säga klass tre (Naturvårdsverkets Rapport 3349, 1987). 
 

 
Figur 5 Notsandsviken 
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Diskussion/Slutsatser 
Att analysera miljökvalitet genom bottenfaunaundersökningar är ett intressant sätt att arbeta, 
det är inte lätt, då olika index ger olika indikeringar av hur bra miljökvaliteten är.  Men man 
får en hyfsad uppskattning.  
 
De prover som tagits nära utlopp, har ibland visat sig innehålla djur typiska för rinnande 
sötvatten och på flera lokaler har det lett till att indexen har fått ett högt värde genom att både 
marina och limniska djur fåtts i håvarna. Om man lägger fokus på lokalernas antal arter, 
finner man att bland de tio lokaler med flest antal arter, är sex placeringar tagna av prover 
nära utlopp. Totalt sett är nio av lokalerna tagna nära utlopp. Fokuserar man på individantalet 
så är även här sex platser på topp tio listan reserverade av utloppsnära lokaler. Sex av tio på 
Shannons diversitets index toppen och sju av tio på AAB toppen. Med detta i hand är det 
väldigt svårt att göra en jämförelse mellan alla lokaler. 
 
Tittar man på mina resultat så kan man se ett visst samband mellan hur det ser ut runt lokalen 
och antalet funna arter. Där karga förhållanden råder med stora sandstränder, stora stenfält 
och liknande, är antalet arter ofta lågt, medan på de ställen med mycket växtlighet, och 
därmed mer näring, runt vattnet är artantalet oftast större. Ett exempel på detta är Älandsåns 
utlopp, där mycket träd och växter finns, här kryllade det i mina provburkar. Medan det i 
Sjöviken knappt gick att se några kryp alls, och då är Sjöviken kantad med klippor och har en 
stor sandstrand, och växtlighet hittas först på håll. Ytterligare en anledning till att det kryllade 
i Älandsåns utlopp kan ju vara att extra näring finns här eftersom en del dagvatten rinner ut i 
Älandsån.   
 
De båda indexen kan diskuteras fram och tillbaka. Eftersom AAB index har fått modifieras 
för att passa den valda provtagnigsmetoden så kan det vara missvisande.  Med AAB index får 
några lokaler en så pass hög klassning som en etta (området är opåverkat eller obetydligt 
påverkat) medan Shannon index inte klassar någon lokal högre än en trea (tydliga effekter av 
störning finns) vilket i sin tur är den lägsta klassningen som fås med AAB index. 
Även då man tittar på indexen kan man se att de lokaler som är nära utlopp har bättre 
miljökvalitet, fyra lokaler fick den högsta klassningen enligt AAB index, en etta. Tre av dessa 
fyra lokaler ligger i nära eller direkt anslutning till ett utlopp.   
Tabellen för tillståndsklassningen enligt AAB index hämtades ur Naturvårdsverket rapport 
4914 Bedömningsgrunder för miljökvalitet – Kust och hav. Tittar man närmare på den 
tabellen ser man att klass två saknas. Varför vet jag inte, men hade det funnits en klass två så 
hade några lokaler hamnat i den klassen. Så det vore intressant att veta hur den klassen 
försvunnit. 
 
Tittar man på lokalernas individantal så ser man att det följer artantalet ganska väl. I de 
lokaler där många arter finns, finns även många individer och vice versa. Exempel på detta är 
Gådeåns utlopp som ligger topp tre på både individ- och artantalstopplistan och Vålön västra 
som ligger bland de tre i botten på de båda listorna. Undantag finns dock, ett exempel på det 
är Solumnshamn som har 11 arter men endast 47 individer.  
 
För att klassa vilka områden som har störst naturvärde är min rekommendation att man 
klassar efter artantalet. Där då den lokal med flest antal arter har det högsta naturvärdet. Man 
kan räkna fel på individer och index kan se olika ut, men har man funnit en art på en lokal så 
vet man att den finns där.  
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En klassning efter artantalet skulle placera Överdalsån och Muggärdsviken i topp med 15 
arter vardera och Notsandsviken i botten med endast 2 arter.  Provtagnings lokalen i 
Mugggärdsviken ligger inte i direkt anslutning till något utlopp så de 15 arter som hittades där 
är alla marina arter. 
 
För att sammanfatta det hela, så är det svårt att säga vad som ska bevaras och vart kommunen 
kan öka bebyggelsen. Det är en fråga om prioriteringar, valet ligger i att antingen försöka 
bevara de djur som finns på de ställen där både art- och individantalet är lågt, eller att försöka 
bibehålla den mångfald som finns på andra ställen.   
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Bilaga 1 Artlista Smitingen 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Smitingen 

   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 2 
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 16 

   
CRUSTACEA   
ISOPODA   
Fam. Idoteidae Idotea sp. 1 
   
AMPHIPODA   

Fam. Gammaridae 
Gammarus 
zaddachi 78 

   
ARACHNIDA    
ARANEAE   
Fam. Cybaeidae Agyroneta aquatica 1 
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Bilaga 2 Artlista Notsandsviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Notsandsviken 

   
INSECTA   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 132 
   
CRUSTACEA   
AMPHIPODA   

Fam. Gammaridae 
Gammarus 
zaddachi 42 
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Bilaga 3 Artlista Älandsåns utlopp 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer  
Älandsåns utlopp 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 5 
   

OLIGOCHAETA  ⇒ 66 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 3 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 12 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 17 
Fam. Molannidae  Molanna angustata 1 
   
DIPTERA   

Fam. Simuliidae ⇒ 2 

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 4 

Fam. Chironomidae ⇒ 242 

   
CRUSTACEA   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 230 
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Bilaga 4 Artlista Rö utlopp bäck 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Rö utlopp bäck 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 18 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Bithyniidae Bitynia tentaculata 1 
   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 2 
   
INSECTA   
PLECOPTERA   
 Fam. Nemouridae Nemoura cinerea 2 

   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 1 
   
DIPTERA   
Fam. Ceratopogonidae   6 
Fam. Chironomidae  14 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Asellidae Asellus aquaticus 2 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 16 
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Bilaga 5 Artlista Överdalsåns utlopp 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Överdalsåns utlopp 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 42 
   
HIRUDINEA   
ARHYNCHOBDELLIDA   
Fam. Erpobdellidae Erpobdella octoculata 3 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Bithyniidae Bitynia tentaculata 6 

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 1 

   
PULMONATA   
Fam. Planorbidae  Bathyomphalus contortus                                             skal 
   
INSECTA   
PLECOPTERA   
 Fam. Nemouridae Nemoura cinerea 1 
   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 1 
Fam. Dytiscidae Scarodytes halensis 1 
Fam. Chrysomelidae  Donacia sp. 3 
   

MEGALOPTERA   
Fam. Sialidae Sialis lutaria 1 
   

TRICHOPTERA   
Fam. Limnephilidae Ironoquia dubia 1 
 Limnephilus decipiens 1 

   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 2 

Fam. Chironomidae ⇒ 150 

   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Asellidae Asellus aquaticus 10 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 11 
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Bilaga 6 Artlista Solumshamn 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Solumshamn 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 4 
   

OLIGOCHAETA  ⇒ 1 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 1 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 4 
   
INSECTA   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 3 
Fam. Dytiscidae Scarodytes halensis 3 
Fam. Chrysomelidae  Donacia sp. 1 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒  

Fam. Chironomidae ⇒ 15 

   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 1 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 5 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 9 
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Bilaga 7 Artlista Sjöviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Sjöviken 

   
GASTROPODA   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 1 
   
INSECTA   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 23 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 1 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 47 
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Bilaga 8 Artlista Svartviksbadet 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Svartviksbadet 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 1 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum                                      skal 

   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 1 
   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 16 

   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 28 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 34 
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Bilaga 9 Artlista Gådeåns utlopp 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Gådeåns utlopp 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 4 
   

OLIGOCHAETA  ⇒ 71 

 HAPLOTAXIDA   
 Fam. Tubificidae Spirosperma ferox 2 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 5 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 2 
   
INSECTA   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 1 

   

MEGALOPTERA   
Fam. Sialidae Sialis lutaria 1 
 Sialis sordida 3 
   
TRICHOPTERA   
Fam. Goeridae Goeridae sp.                                      skal 
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 3 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 49 

Fam. Chironomidae ⇒ 759 
Fam. Empididae Hemerodromia sp. 1 

   
CRUSTACEA   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 40 
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Bilaga 10 Artlista Barsviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Barsviken 

   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 1 

   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 1 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 1 

Fam. Chironomidae ⇒ 21 
   
CRUSTACEA   
MYSIDA   
Fam. Mysidae Neomysis integer 1 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 56 
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Bilaga 11 Artlista Surhalsbukten 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Surhalsbukten 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 1 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Ceraclea annulicornis 1 
 Lepidostoma hirtum 3 
   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 23 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 3 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 149 
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Bilaga 12 Artlista Hemsön utlopp Kvarnbäcken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Hemsön utlopp Kvarnbäcken 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 75 

OPISTHOPORA   
Fam. Lumbricidae Eiseniella tetraedra 2 
   
GASTROPODA   
PULMONATA   
Fam. Planorbidae  Gyraulus crista                                                           skal 
   
INSECTA   
PLECOPTERA   
Fam. Nemouridae Nemoura cinerea 9 
 Nemoura sp. 10 
Fam. Capniidae Capnopsis schilleri 1 
   
COLEOPTERA   
Fam. Chrysomelidae  Donacia sp. 2 

   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus                                                           skal 
   
DIPTERA   

Fam. Simuliidae ⇒ 1 

Fam. Chironomidae ⇒ 19 
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Bilaga 13 Artlista Hemsön Sanna utlopp bäck 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Hemsön, Sanna utlopp bäck 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 14 

   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Valvatidae  Valvata piscinalis 1 

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 1 

   
INSECTA   
PLECOPTERA   
Fam. Nemouridae Nemoura cinerea 3 
   
COLEOPTERA   
Fam. Dytiscidae Scarodytes halensis 1 
Fam. Hydrophilidae Laccobius sp. 1 

   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 2 
   
DIPTERA   

Fam. Simuliidae ⇒ 8 

Fam. Chironomidae ⇒ 93 
   
CRUSTACEA   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 2 
   
ARACHNIDA    

ACARINA ⇒ 1 
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Bilaga 14 Artlista Gerestabäckens utlopp 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Gerestabäckens utlopp 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 28 

   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Bithyniidae Bitynia tentaculata 5 

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 1 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 5 
Fam. Planorbidae  Gyraulus crista                                                   skal 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus                                                   skal 
   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 12 
Fam. Empididae Hemerodromia sp. 1 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Asellidae Asellus aquaticus 1 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 7 
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Bilaga 15 Artlista Södersundsvägen kommunens nya 
tomter 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Södersundsvägen nya tomter 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 5 
   

OLIGOCHAETA  ⇒ 1 

   
GASTROPODA   
   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum                                                            skal 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 1 
   
INSECTA   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 1 
   
TRICHOPTERA   
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 2 
   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 5 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 2 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 22 
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Bilaga 16 Artlista Muggärdsviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Muggärdsviken 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 24 
   

TURBELLARIA  ⇒ 1 
TRICLADIA   
Fam. Planariidae  Polycelis nigra 2 
   

OLIGOCAETA  ⇒ 1 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 35 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 23 
 Stagnicola palustris                                       skal 
Fam. Physidae Physa fontinalis                                       skal 
   
BIVALVIA    
LAMELLIBRANCHIA   
Fam. Tellinidae Macoma baltica 1 
   
INSECTA   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 1 
Fam. Dytiscidae Nebrioporus sp. 6 
Fam. Chrysomelidae  Donacia sp. 1 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 2 

Fam. Chironomidae ⇒ 11 

   
CRUSTACEA   
MYSIDACEA   
Fam. Mysidae Neomysis integer 1 
   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 2 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 7 
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Bilaga 17 Artlista Sandsfjärden-Sandstenen 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Sandsfjärden-Sandstenen 

   

TURBELLARIA    
TRICLADIA   
Fam. Planariidae  Dugesia lugubris/polychroa 2 
   

OLIGOCHAETA  ⇒ 8 
   
GASTROPODA   
   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 1 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 16 
   
BIVALVIA    
VENEROIDA   
Fam. Tellinidae Macoma baltica 2 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 18 
   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 149 

   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Janiridae  Jaera sp. 4 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 395 

  



 39 

Bilaga 18 Artlista Vålön västra 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Vålön västra 

   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Limnephilidae Ecclisopteryx dalecarlia 1 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 2 

Fam. Chironomidae ⇒ 11 
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Bilaga 19 Artlista Vålön östra 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Vålön östra 

OLIGOCHAETA  ⇒ 8 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Bithyniidae Bitynia tentaculata 5 
Fam. Valvatidae  Valvata piscinalis 3 
Fam. Hydrobiidae Potamopyrgus antipodarum 17 
   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 5 
Fam. Planorbidae  Gyraulus acronius eller laevis                                  skal 
   
BIVALVIA    
LAMELLIBRANCHIA   
 Fam. Pisidiidae Pisidium lilljeborgi                                  skal 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 1 
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 2 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 4 

Fam. Chironomidae ⇒ 10 
   
CRUSTACEA   
MYSIDACEA   
Fam. Mysidae Neomysis integer 1 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 1 
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Bilaga 20 Artlista Vålångersviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Vålångersviken 

   

OLIGOCHAETA  ⇒ 57 

   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Bithyniidae Bitynia tentaculata 5 
Fam. Valvatidae  Valvata piscinalis 3 

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 2 

   
   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 1 
   
BIVALVIA    
LAMELLIBRANCHIA   
Fam. Pisidiidae Pisidium lilljeborgi 9 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Limnephilidae Limnephilus politus 1 
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum                                       skal 
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 1 
 Oecetis lacustris 1 
   
DIPTERA   

Fam. Chironomidae ⇒ 180 
   
CRUSTACEA   

ISOPODA   
Fam. Asellidae Asellus aquaticus 28 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 15 
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Bilaga 21 Knivsjöbäckens utlopp 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Knivsjöbäckens utlopp 

   
INSECTA   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 2 

Fam. Chironomidae ⇒ 3 
   
CRUSTACEA   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 23 
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Bilaga 22 Artlista Lungön Källan 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Lungön Källan 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 4 
   

OLIGOCHAETA  ⇒ 12 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   
Fam. Bithyniidae Bitynia tentaculata 1 

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum                                      skal 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 1 
   
INSECTA   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 1 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 4 

Fam. Chironomidae ⇒ 39 
   
CRUSTACEA   
MYSIDACEA   
Fam. Mysidae Neomysis integer 5 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 6 
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Bilaga 23 Artlista Lungön Sundhamn 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Lungön Sundhamn 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 12 
   
GASTROPODA   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 1 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum  
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 2 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 1 

Fam. Chironomidae ⇒ 15 
Fam. Empididae Hemerodromia sp.  
   
CRUSTACEA   
MYSIDA   
Fam. Mysidae Neomysis integer 3 
   
ARACHNIDA    
ARANEAE   
Fam. Cybaeidae Argyroneta aquatica  
   

ACARINA ⇒ 3 
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Bilaga 24 Artlista Lungön Boviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Lungön Boviken 

   
GASTROPODA   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica                                        skal 
   
BIVALVIA    
LAMELLIBRANCHIA   
Fam. Tellinidae Macoma baltica 1 
   
INSECTA   
TRICHOPTERA   
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 1 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 1 

Fam. Chironomidae ⇒ 81 
   
CRUSTACEA   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 30 
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Bilaga 25 Artlista Lungön Yttre Andholmsviken 
 
KLASS/  ORDNING/ 
Familj Släkte, Art 

Antal individer 
Lungön Yttre Andholmsviken 

   
ENOPLA   
HOPLONEMERTEA   
Fam. Tetrastemmatidae Prostomatella obscura 3 
   

OLIGOCAETA  ⇒ 4 
   
GASTROPODA   
PROSOBRANCHIA   

Fam. Hydrobiidae 
Potamopyrgus 
antipodarum 3 

   
PULMONATA   
Fam. Lymnaeidae Radix baltica 6 
   
BIVALVIA    
LAMELLIBRANCHIA   
Fam. Tellinidae Macoma baltica                                                           skal 
   
INSECTA   
COLEOPTERA   
Fam. Haliplidae Haliplus sp. 3 
Fam. Chrysomelidae  Donacia sp. 1 
   
TRICHOPTERA   
Fam. Limnephilidae Limnephilus sp. 1 
Fam. Lepidostomatidae Lepidostoma hirtum 21 
Fam. Leptoceridae Athripsodes cinereus 2 
   
DIPTERA   

Fam. Ceratopogonidae  ⇒ 1 

Fam. Chironomidae ⇒ 79 
   
CRUSTACEA   
MYSIDACEA   
Fam. Mysidae Neomysis integer 2 
   
AMPHIPODA   
Fam. Gammaridae Gammarus zaddachi 5 
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Bilaga 26 Karta över provtagningsplatser 
 

 


