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Detta examensarbete handlar om vilka markförändringar som skett kring Perstorpsbäcken och hur 
dessa har påverkat vattendragets ekologi. Perstorpsbäcken har ett litet avrinningsområde som 
senare mynnar ut i Bäljane å, beläget i nordvästra Skåne. En del av detta vattendrag har påverkats 
av markförändringar såsom kanalisering och jordbruk. En annan del av vattendraget har fått behålla 
sin naturliga karaktär. Studien har haft två frågeställningar: 

- Vilka markförändringar har skett längs bäcken, och när skedde de? 
- Finns det någon skillnad mellan den naturliga delen och den kanaliserade delens 

ekosystem? 

Två olika metoder användes för att kunna ge svar på frågeställningarna. Metoden för att redogöra 
för vilka markförändringar som skett längs ån och när de skedde gick ut på att studera historiskt 
kartmaterial och litteratur. Genom att studera historiskt kartmaterial gavs en god inblick i hur 
markanvändningen sett ut vid olika tidsepoker i området. Genom litteraturstudie redogjordes för 
vad de olika markförändringarna har inneburit och hur de påverkat vattendraget.  

Metoden för att besvara vattendragets ekologiska status gjordes genom en fältstudie. Fältstudien 
innefattade fem moment: undersökning av vattendragets morfologi, mätning av 
lövnedbrytningshastighet, mätning av bakteriell syreåtgång, undersökning av bottenfauna och 
vattenkemi. Alla momenten utfördes i båda delarna av vattendraget för att sedan jämföras och se 
vad det finns för skillnad. Lövnedbrytningshastigheten mättes genom att placera ut nätpåsar med 
allöv. Dessa hämtades sedan upp en gång i veckan under 7 veckor. Organismer som hittades i 
lövprover användes för att se om bottenfaunans struktur skiljdes åt mellan den naturliga delen och 
den kanaliserade. Detta gjordes genom att bestämma vilken funktionell grupp de tillhörde, men 
också genom antal individer och antal taxa. Genom vattenkemiska analyser undersöktes vattnets 
tillstånd. Detta gav svar på hur omkringliggande mark påverkar vattnet. 

Resultatet av denna studie visar att området år 1816 innehöll en stor våtmark med omkringliggande 
blandskog. I takt med moderniseringar inom jordbruket och nya skiftesreformer har denna våtmark 
dränerats allt mer för att kunna brukas. De största markförändringarna som påverkat vattendraget är 
att man kanaliserat en stor del men också dränering av omkringliggande mark med hjälp av diken. 
Resultaten visar att de olika delarna av vattendraget har haft mycket olika omkringliggande 
marktyper. Den naturliga delen av vattendraget har haft våta omgivningar med skog sedan år 1816 
medan den kanaliserade delen har gått från att bestå av en stor våtmark, senare ängsmark och 
slutligen åker. Resultat från fältstudien visar på skillnader i morfologi och ekologi mellan den 
naturliga delen av vattendraget och den kanaliserade delen. Morfologin skiljde sig mycket åt då den 
naturliga delen fått behålla sin naturliga struktur och inte påverkats av markförändringar. Den 
kanaliserade delen har helt förlorat sin naturliga struktur då vattendraget här har rätats ut och gjorts 
djupare. Mätning av lövnedbrytningshastighet visade på små skillnader med något snabbare 
nedbrytning i den kanaliserade delen. Mätning av bakteriell syreåtgång visade också på små 
skillnader med något högre syreåtgång i den kanaliserade delen. Bottenfaunans funktionella 
grupper skiljdes mycket åt. Den naturliga delen hade en jämt fördelad struktur mellan de olika 



funktionella grupperna, medan den kanaliserade delen dominerades av detritusätare och filtrerare.  
Detritusätare livnär sig på finfördelat organiskt material och filtrerande djur filtrerar vattnet på 
ätbara partiklar. Antal arter och antal taxa skiljde sig mycket lite åt mellan vattendragets båda delar, 
den naturliga delen hade något fler individer och antal taxa än den kanaliserade delen.  
Vattenkemiska analyser visar på att vattnet är påverkat av omgivningen.  
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This thesis is about a small stream in the municipality of Perstorp, which is located in northwest 
Scania. Some parts of this river has become very influenced by land use changes such as 
agriculture and channeling, while another part of the stream is not affected at all and have retained 
its natural character. This thesis has been dealing with two questions:  
- What ground changes have taken place around the stream, and when was it? 
- Is there a difference in the ecosystems and morphology between the channelized part and the 
natural? 
 
The method to determine which land use changes that have occurred in the area was to study 
historical maps but also through a literature study to find out how different land use changes 
affected the stream.  It was also a field study to find out how ecosystems differed between the 
natural part and the channelized section of the stream. Leaves that fall into a river serve as the 
primary food source for life in the stream, and are therefore a good indicator of the streams 
ecological status.  
The method was to place the leaf packs in the stream, and then use these to calculate leaf 
breakdown rate. These leaf packs were then in water for 42 days. 
After being taken up again, leaf packs were dried to dry weight, and weighed for calculation of leaf 
decomposition rate. Benthic fauna was also examined in terms of functional feeding groups and the number 
of taxa. Bacterial oxygen consumption was measured in the two parts of the stream. Water 
chemical tests were also made to see if the environment affects the water. 

Results from the study of historical maps showed that the area originally was dominated by a large 
wetland. This wetland has over the years disappeared bit by bit. This is due to modernization in 
agriculture and new soil holding structures. The study shows that land use changes have affected 
the water body in form of nutrient, channeling and field drainage. The field study shows that there 
are differences between the natural part of the stream and the channelized. Differences in leaf 
breakdown decomposition were very small, with slightly faster degradation in the channelized part. 
Differences in bacterial oxygen consumption were also very small, with slightly higher oxygen 
consumption in the channelized section. Benthic fauna structure varied in the functional feeding 
group structure. The natural part had an evenly divided structure while the channelized part 
dominated by detritus feeding animals and filter feeders. Detritus feeding animals feed on eating 
fine organic matter while filtering animals filter the water on edible particles. There was very little 
difference between the natural part and channeled in the number of individuals and the number of 
taxa. There were slightly more individuals in the natural part. Water chemistry showed significant 
impact from surrounding land. 
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Agrar markanvändning och vattenavledning i Skåne 

Före införandet av skiftesreformer i Skåne låg bebyggelsen samlad i byar. Kring byn låg 

inägomarken med äng och åker och utanför den utägorna med betesmarker och hagar (Lewan, 

2002). Ängen tillfördes ingen näring och anlades därför ofta i våtmarksområden med naturlig 

näringstillförsel. Ängens storlek styrde hur mycket boskap man kunde ha och det i sin tur 

gödselmängden. Detta styrde i sin tur åkerstorleken. Åkrarna var vid denna tid mycket små 

jämfört med dagens. De låg ofta på väldränerade höjder och var indelade i tegsystem (Gerell, 

2002). Beroende på om byn låg i skogsbygder där man hade större tillgång på gödsel brukade 

man med tresädes system eller som på slätten där man inte hade samma gödseltillgång med 

tvåsäde (Cserhalmi, 1997).  

Den vanligaste formen av dränering var små grunda öppna diken som grävts mellan tegarnas 

ryggar. Under 1700-talet började man i mindre skala med täckdikning. Tekniken gick ut på att 

gräva ett grunt dike i vilket man la ner ris och sten för att sen fylla igen det (Möller, 1956). 

Denna tids jordbruk påverkade inte omgivningen i större grad. Man tillförde inte mer näring 

än som togs bort med grödan. Ängen tillfördes ingen näring och gödsel från djuren lades på 

åkrarna. Odlingslandskapet var mycket mosaik artat och skapade varierande livsmiljöer för 

många arter. Utvecklingen av landskapet hade dessutom skett sakta under tusen år. Under 

slutet av 1700-talet sker en stor folkökning. Detta gör att ängsmarkerna som utarmats allt mer 

inte räcker till för att försörja befolkningen (Gerell, 2002). Man börjar också anse att 

ägandeförhållandena gör det svårt för brukarna att få ut god avkastning. Det allt mer 

föråldrande tegsystemet gjorde det svårt för brukaren att utnyttja marken till fullo. Detta leder 

till införandet av de första skiftena. Storskiftet som infördes år 1749 gick ut på att slå ihop 

brukarens tegar till ett sammanhängande område (Cserhalmi, 1997).  

Den stora förändringen kom med laga skifte i början av 1800-talet som innebar att de sämsta 

gårdarna i byn fick flytta ut på en ny ägolott. Detta innebar att de bystrukturer som bestått 

sedan medeltid sprängdes sönder. Brukarna fick nu stora sammanhängande området att bruka.  

Samtidigt som införandet av skiftet skedde en stor revolution inom jordbruket. Nya maskiner 

infördes och framförallt nya växtföljder. Nya foderväxter såsom vallsådden gjorde att man 

inte längre behövde ängsmarken i samma utsträckning (Cserhalmi, 1997). Vallväxter gjorde 

att man fick en större gödselmängd som kunde användas i åkerbruket. Det gjorde att man 

slutade bruka med två och tresäden och införde cirkulationsbruk (Lewan, 2002).  

Den nya ägandestrukturen innebar att stora sammanhängande fält skapades och allt mer 

vattenkänsliga grödor ledde till ett behov av dikning. I slutet av 1700-talet, med idéer från 

England, börjande man med det s.k. Elkingtonska systemet. Detta system gick ut på att med 

hjälp av borr ta sig ner till grundvattennivån och avleda vattnet i täckdiken. Tidigare hade 

man endast grävt diken som påverkat ytvattnet.  I början av 1800-talet infördes tegelrör i 
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Skåne, men att täckdika med tegelrör tog inte riktigt fart fören vid 1800 talets andra hälft.  

Med de stora godsen i spetsen anställdes agronomer för att kunna dika på bästa sätt. Även 

staten anställde lantbruksingenjörer som skulle hjälpa till vid olika torrläggningar (Möller, 

1956). Man började nu allt mer också ta bort alla hinder i jordbruket. Åkerholmar, stenmurar 

och trädrader togs bort för att göra fälten större. Under 1800-talet börjar man framförallt i 

skogsbygderna att plantera gran på ytor med dålig avkastning (Lewan, 2002). Gamla 

ängsmarker plöjdes upp och blev åker, de allra stenigaste partierna blev betesmark 

(Cserhalmi, 1997). 1800-talets nyodlingar och torrläggningar förvandlade landskapet . Under 

en 15-års period i slutet av 1800-talet lär 25 % av Skåne yta ha blivit dikat (Möller, 1956).  

Innan 1800-talet hade åkermarken stått för en tiondel av alla marktyper medan de i slutet av 

1800-talet stod för hälften. Granskog som endast funnits naturligt i norr täckte en tredjedel av 

Skånes yta.  Utvecklingen fortsatte att gå mycket snabbt. Under 1930-talet var åkerarealen 

som störst men dess påverkan var fortfarande inte jämförbar med dagens. Det var inte förrän 

på 1950-talet som jordbruket avhästades och ersattes med traktorer.  Det var också under detta 

årtionde som handelsgödsel och bekämpningsmedel började användas. Under 1900-talets 

andra hälft sker en snabb utveckling av jordbruket.  Det förut mycket varierande jordbruket 

övergick till specialisering. Många mjölkproducenter försvann på slättbygden där man i stället 

specialiserade sig på grödor. I skogsbygden lades många olönsamma jordbruk ner och sanka 

områden dikades ut och planterades med gran (Lewan, 2002). 
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1.2 Lövens betydelse i vattendrag 

Grunden i ett vattendrags ekosystem är den primära energin. Ett vattendrag kan tillföras 

energi genom alger och vattenväxter, men också genom organiskt material från omgivningen 

som hamnar i vattnet.  I många mindre bäckar uppströms är vegetationen sidan om ofta så tät 

att vattendraget skuggas. Detta göra att fotosyntesen i vattnet blir mycket liten och den 

primära energikällan blir de löv som faller i vattnet. Löv som faller i vattnet kommer efter ett 

tag att fastna mot grenar och stenar, vilket bildar lövpackar. Efter några dagar har organiskt 

material i löven läckt ut i vattnet och senare kommer svampar och bakterier att påbörja en 

nedbrytning som gör löven ätbara.  Svampar och bakterier påbörjar en viss nedbrytning av 

lövet men framförallt gör de att löven blir mjukare.  Efter några veckor börjar fragmenterande 

organismer att sönderdela löven från hela löv till mindre partiklar.  Detta gör det möjligt för 

andra organismer i vattendraget att tillgodose sig partiklarna som föda.   Lövpackar är en 

mycket viktig parameter i ett vattendrags ekosystem då de verkar som en primär energikälla 

som tillgodoser organismer nedströms med föda.  Vegetationstyper sidan om bäcken påverkar 

hela ekosystemet. Då alla lövarter inte bryts ner lika fort är en vegetation med stort artinnehåll 

bra.  Detta gör att det finns löv i bäcken för att tillgodose organismer med föda hela året 

(Benfield, 1996). Det är inte bara vegetationstyper sidan om vattendraget som påverkar dess 

ekosystem.  Det omkringliggande landskapet har också en mycket stor inverkan.  Det finns 

skillnader i ett vattendrags ekosystem beroende på om det rinner genom en naturlig skog eller 

genom ett öppet jordbrukslandskap. Många vattendrag i jordbrukslandskapen har blivit 

kanaliserade för bättre vattenavledning. Trädmängden är också en bristande faktor i många 

jordbrukslandskap. Detta gör att vattendraget inte tillgodoses med tillräcklig mängd löv för att 

det ska vara hela året. Vattendrag i jordbrukslandskap påverkats också av andra faktorer. 

Vattendragets morfologi skiljer sig ofta mycket åt från ett naturligt vattendrag, i synnerhet om 

det genomgått kanalisering som innebär att det blivit djupare och uträtat. Detta till skillnad 

från ett naturligt vattendrag som slingrar sig fram och har ett varierat bottendjup. 

Näringsläckage från omkringliggande åkrar bidrar till övergödning vilket leder till 

igenväxning. Om skuggande träd fattas längs med vattendraget kommer en temperaturökning 

ske i vattnet. Alla dessa faktorer påverkar lövnedbrytningen.  Om lövtillgången uteblir 

påverkas näringskedjan vilket gör att både fragmenterande djur samt rovdjur kommer att 

påverkas (Vought, Kullberg & Petersen, 1998).  Genom att mäta lövnedbrytning kan man få 

en god insyn i ett vattendrags ekologiska status (Benfield, 1996).  
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1.3 Val av metod och tidigare forskning 

För att kunna undersöka vilka markförändringar som skett i området har historiskt 

kartmaterial studeras. Denna metod valdes för att historiska kartor ger en mycket väldetaljerad 

bild över olika markanvändningar genom tiderna. Även en litteraturstudie valdes som metod 

för att få en inblick i vad olika markförändringar innebär och vid vilken tid de skedde. Dessa 

metoder valdes för att jag behandlat dessa tillvägagångssätt under min utbildning. För utreda 

vattendragets ekologi under kort tid men ändå få fram tillförlitliga resultat valdes en metod 

som går ut på att mäta lövnedbrytningshastighet och undersökning av den bottenfauna som 

går att sammankoppla med detta. Denna metod har använts i tidigare forskning, varav en 

studie som utfördes av Vought, Kullberg & Petersen, 1998. Tio Skånska vattendrag ingick i 

studien. Dessa vattendrag var indelade i två olika typer, naturlig bäck med omgivande skog 

och kanaliserad med omgivande jordbruksområde. Man placerade lövpackar i bäckarna för att 

kunna mäta lövnedbrytnings hastighet och bakteriell syreåtgång. Dessa lövpackar hämtades 

sedan upp efter 41 dagar, för att få svar på hur mycket som brutits ner. Man jämförde sedan 

resultaten för att se om det fanns skillnad mellan de naturliga vattendragen och de 

kanaliserade. I studien undersöktes också strukturen på bottenfaunan, vattendragets morfologi 

och vattenkemiska tester. Andra metoder finns att använda sig av när man ska studera ett 

vattendrags ekologi. Man kan utföra undersökning av: fiskfauna, vattenväxter, påväxt -

kiselalger samt olika index. Denna metod lämpade sig bäst till denna studie då den innefattar 

en viktig parameter i ett vattendrags ekosystem men också då den går att utföra på kort tid. 

Den lämpade sig också bra för den aktuella årstiden vid fältstudiens början, oktober månad. 
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2 Syfte och avgränsningar 

2.1 Syfte  

Många av våra Skånska vattendrag har påverkats av kanalisering, dikning och intilliggande 

jordbruk. Syftet med denna studie är att få svar på om ekologin i en specifik del av 

vattendraget som påverkats av denna typ av markförändringar skiljer sig från ekologin i den 

opåverkade delen av vattendraget? Ett annat syfte med denna studie är att redogöra för vilka 

markförändringar som skett kring just detta specifika vattendraget? När skedde de? Vilka 

faktorer bidrog till markförändringarna? Hur såg det intilliggande landskapet ut i helhet under 

olika tidsperioder? Med hjälp av att mäta lövnedbrytningshastighet i vattendraget och studie 

av bottenfaunans struktur kunde detta utredas på kort tid och under vinterhalvåret. Genom att 

använda många replikat gavs tillförlitliga svar. Med hjälp av litteratur och historiskt 

kartmaterial kunde markförändringarna i området studeras mycket detaljerat tillbaka till år 

1816.   

 

2.2 Avgränsningar markförändringar 

Utredningen av markförändringar har undersökts från år 1816 och fram till nutid. Denna 

avgränsning beror på att inget lämpligt kartmaterial för studien finns att hitta längre tillbaka. 

Det finns inte heller andra skriftliga källor som nämner områdets markanvändning och dess 

förändringar längre tillbaka. En avgränsning geografiskt fick också ske. All mark som är 500 

meter från vattendragets båda sidor innefattas av studien. Detta för att få en detaljerad syn på 

marken närmst vattendraget. Om studien gjorts över ett större geografiskt område skulle 

viktiga detaljer försvinna. 

 

2.3 Avgränsningar fältstudie 

Provtagningsområde för fältstudien valdes att göras på det området där bäcken blivit 

kanaliserad och har ett omkringliggande jordbrukslanskap. Liknande områden finns kring 

andra delar av bäcken men då inte med lika stora sammanhängande områden av 

jordbruksmark och samma grad av kanalisering. För att kunna jämföra provresultat från den 

kanaliserade delen behövs ett referensområde. Referensområdet skall inte ha genomgått någon 

kanalisering eller annan markförändringspåverkan. Detta område skall också ha ett 

omkringliggande landskap som har en naturlig och opåverkad prägling.  Provtagningsområdet 

för referensprov valdes att göras i bäckens slutfas, alltså den del som kommer efter den 

kanaliserade delen. Detta område lämpar sig bäst då det är minst påverkat av 

markförändringar. Denna del lämpar sig även då den har mycket av sitt naturliga ursprung 

kvar, den slingrar sig fram och den omkringliggande växligheten är lite påverkad av mänsklig 

aktivitet. Området är biotopskyddat enligt Skogsvårdsstyrelsen (1997).  
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3 Frågeställningar 
- Vilka markförändringar har skett längst ån? När skedde de? 

- Vilken skillnad finns mellan den kanaliserande delen och den naturliga delens 

ekosystem?  
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4 Material och metoder 

            

Figur 1. Perstorpsbäcken ligger belägen i nordvästra Skåne. Bäcken mynnar ut i Bäljane å, som 

senare mynnar ut i Rönne å efter Viss (2011). 

4.1 Beskrivning och historik  

Perstorpsbäcken är ett mindre vattendrag som tar sin börjar i Rågmyren i nordöstra delen av 

Perstorps kommun, och sedan rinner ner till kommunens sydvästra hörn där den mynnar ut i 

Bäljane å.  Bäljane å leder senare till huvudavrinningsområdet Rönne å (VISS, 2011). 

Vattendraget rinner genom ett landskap blandat med skog, betesmarker och åkrar. Efter detta 

varierande landskap passerar bäcken de centrala delarna av Perstorp och rinner slutligen ut 

genom ett jordbrukslandskap. I detta jordbruklandskap har flera markförändringar skett för att 

gynna jordbruket. En av dessa var att kanalisera bäcken för att utvinna större jordbruksareal. 

Efter jordbrukslandskapet rinner bäcken genom ett skogområde där den slutligen mynnar ut i 

Bäljane å. I den slutliga delen av bäcken har inga markförändringar skett och bäcken har kvar 

sitt naturliga slingrande lopp. Bäcken är i detta område omgiven av en våtmark som är beväxt 

av en alskog (Skogsvårdsstyrelsen, 1997). Jordarterna i studieområdet skiljer sig mellan de 

båda utvalda delarna av bäcken. I den kanaliserade delen består jordarterna främst av 

organiskt material med en liten del sand. Den naturliga delen har främst en jordart med 

isälvssediment och med inslag av svärn (SGU, 2010). Studieområdets bergart består av gnejs 

och ortognejs. Perstorpsbäcken passerar även en diabasgång (SGU, 2010). 
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4.2 Tidigare forskning 

Länsstyrelsen genomför regelbundet undersökningar av vattendragets tillstånd och 

miljöpåverkan från omkringliggande områden. Den senaste undersökning av Perstorpsbäcken 

gjordes år 2009. I undersökningsrapporten (Viss, 2009) har man konstaterat att vattendraget 

hade måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är att ha uppnått god ekologisk status innan år 

2021, i rapporten skriver man också att det är omöjligt att uppnå detta innan år 2015 av både 

ekonomiska och tekniska stjäl. Ytterligare utredning krävs för att avgöra vilka åtgärder som 

krävs för att skapa de hydromorfologiska förutsättningar som krävs för att uppnå god 

ekologisk status. I rapporten nämner man övergödning som det största miljöproblemet i 

vattendraget och att det på kort sikt är tekniskt omöjligt att åtgärda problemet. I rapporten har 

man olika parametrar och vilken status de hade vid provtillfället, se tabell 1 (VISS, 2009).  

 

Tabell 1. Resultat av Länsstyrelsens senaste inventering av Perstorpsbäcken efter Viss (2009). 

Parameter Status Beskrivning 
Ekologisk status Måttlig Baseras på måttlig status av näringsämnen 

och god status fisk.  

Kemisk Status Uppnår ej god Höga koncentrationer av kvicksilver 

Försurning Nej  

Bottenfauna Ej klassad  

Fisk God 1-4 arter per provfisketillfälle. Många 
individer av öring.  

Näringsämnen Måttlig Mycket höga koncentrationer av totalkväve. 

Hög koncentration av totalfosfor. 

Övergödning Ja Förhöjda koncentrationer av näringsämnen i 

vattendraget. 

Miljögifter Ja Miljöproblemets allvar behöver utredas. 

Flödesförändringar Ja Problem med periodvis mycket höga flöden. 
Risk för erosion och översvämning. 

Kontinuitetsförändringar Ja Fyra vandringshinder finns i vattendraget. 

Morfologiska förändringar Ja Vattendraget föremål för diknings och 

rensningsverksamhet. Skyddszoner saknas. 

Punktkällor Osäker påverkan Perstorps avloppsreningsverk och en F.d. 

kemtvätt. 

Den sista delen av vattendraget som påverkats minst av omkringliggande markförändringar 

har blivit inventerad av skogsstyrelsen. Denna inventering gjordes år 1997 och området 

beskrivs följande: ”alkärr längs perstorpsbäcken. Bäcken är kanaliserad på långa sträckor men 

här har den sitt naturliga lopp med flera förgreningar och öar. Området håller hög fuktighet 

och översvämmas tidvis samt börjar innehålla en del död ved” (Skogsvårdsstyrelsen, 1997). 
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Figur 2-3. Foton över vattendragets båda delar. Till vänster den naturliga delen och till höger den 

kanaliserade delen. Foto: Författaren, oktober 2011. 

 

4.3 Material 

Material för markförändringsundersökning bestod av historiskt kartmaterial och litteratur. 

Den enda skriftliga källan som nämner områdets markförändringar och fakta om 

kanaliseringen är en otryckt litteratur skriven av Charles Johannsson. Han var under åren 

1925- 1945 ägare till en av de gårdar som har angränsande mark till bäcken. I sin bok har han 

skrivit ner när olika markförändringar skedde, även de som skett innan hans tid som ägare 

(Johannson, u.å.). Litteratur som beskriver dikning, agrar historia och tolkning av historiskt 

kartmaterial studerades. I fältstudien användes både material i fält och efterarbetning i labb. 

Material för respektive moment står beskrivet i metoder.  

4.4 Metoder 

Metod markförändringsundersökning 

I litteraturstudien studerades boken Mina Memoarer (Johansson, u.å.). Annan litteratur som 

studerades var böcker om dikning, agrar historia, jordbrukslandskapet, markförändringar i 

Skåne och tolkning av historiskt kartmaterial. Sedan studerades historiskt kartmaterial. Ett 

urval fick göras över vilka kartor som var lämpliga för studien. När dessa valts ut rektifierades 

de i datorprogrammet Esri desctop-Gis, ArcGis version 10 till en modern kartprojektion. 

Detta för att kunna bearbetas i datorprogrammet. En ny karta gjordes för varje historisk karta. 

I den nya kartan valdes all mark in som innefaller från vattendraget och 500 meter ut. De 

olika marktyperna presenterades med olika färger för lättare tolkning. När sedan alla kartor 

gjorts om till nya, jämförs dessa med varandra för att få svar på vilka förändringar som skett. 

Ett undantag bland dessa sex kartor var den som representerade åren 1828-1901. Denna karta 

är i hopsatt av sex olika byars laga skifteskartor. Då vattendraget fungerat som bygräns fick 

dessa kartor sättas ihop till en. Problemet är att byarna inte genomgick laga skifte samma år, 

utan utspritt under en 70 års period, (se tabell 2). Men trots detta ger den sammansatta kartan 

detaljerad information till studien. Framförallt då detta är det enda materialet som finns att 

studera mellan åren 1816 och år 1929.  
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Tabell 2. Kartor som använts i studien: 

Typ Område/ akt Årtal 

Skånska rekognoseringskartan Blad II Ö 200 1816 

Laga skifte Ebbarp.         Nr 1-3 1836 

Laga skifte Björstorp.      Nr 1-2 1838 

Laga skifte Blekemåsa.   Nr 1 1828 

Laga skifte Åmod.           11-PEJ-81 1901 

Laga skifte Tostarp.        11-PEJ-31 1843 

Laga skifte Perstorp.       11-Pej-27 1837 

Ekonomisk karta Herrevadskloster. 47. 1929 

Vattenavledningsföretag 11-KLS-614. 
 

1933 

Generalstabskarta Hässleholm. I.Ö. 40.9. 1950 

Ekonomiska kartan Ebbarp. J133-3C5j7 
 

1970 

Terrängkartan Ebbarp 2010 

 

Metod fältstudie  

Metoden som valdes för att jämföra den ekologiska statusen mellan de båda delarna av 

bäcken går ut på att dels mäta om lövnedbrytningen skiljer sig, men också att se om strukturen 

på bottenfaunan skiljer sig. Liknande metod användes i studien av Vought, Kullberg och 

Petersen, 1998. I studien användes fem naturliga och fem kanaliserade vattendrag. I denna 

studie används samma parametrar fast i samma vattendrag. Valet av trädslag till lövpackarna 

var allöv, då det präglar den naturliga delen av bäcken. Först valdes platsen som används som 

referens ut. Denna plats ska vara så naturlig och orörd som möjligt. Då den naturliga delen av 

bäcken inte genomgått några markförändringar varken rörande själva bäcken eller det 

omkringliggande landskapet valdes detta område ut. Den tidigare inventeringen av 

Skogsvårdsstyrelsen påpekar att denna del av bäcken fortfarande har kvar sitt naturliga lopp 

med sina förgreningar och öar (Skogsvårdsstyrelsen, 1997). Botten i denna del av bäcken är 

stenig och grusig. De rikt växande alarna i området skuggar vattnet vilket ökar den naturliga 

statusen. I området fann man under skogstyrelsens inventering tre signalarter kärrfibbla 

(Crepis paludosa), glansfläck (Arthonia spadicea) och bäckbräsma (Cardamine amara). Ett 

andra provområde valdes ut på den sträcka av bäcken som blivit kanaliserad. Längst detta 

område är kanterna från åkern ner till vattnet mycket djupa och har en skarp lutning. Detta har 

gjort att åkrarna eroderat och materialet hamnat i vattnet. Några skyddszoner finns inte, utan 

åkrarna slutar där den skarpa kanten tar vid. Vass har etablerat sig ute i bäcken på flera ställen 

vilket bidrar till att vattnet samlas i strimmor. Enstaka alar och sälgar växter längst bäckens 

kant. Dessa bildar små fläckar med skugga, på ett annars mycket öppna området. Bottnen 

består av lera och organiskt material och vattendraget är på sina ställen mycket djupt. 
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Figur 4-5. Till vänster visas en bild över en naturligt bildad lövpacke. Till höger visas en bild över 

konstgjorda lövpackar så som de användes i denna studie. Foto: Författaren, oktober 2011. 

Insamling av löv 

Insamling av löv gjordes efter att träden börjat fälla på hösten. Löv samlades in för att räcka 

till 60 lövpackar. Löven torkades i rumstemperatur i en vecka. Träslaget som valdes till denna 

studie var al. Dels för att allöv har en relativt snabb nedbrytning, så att en studie kan 

genomföras på kort tid och dels för att al är det träd som är mest etablerat i studieområdet. 

Vägning och inläggning 

25 stycken lövpackar gjordes till den till naturliga delen och 25 till den kanaliserade. Fem 

lövpackar användes till uträkning av torrvikt och 5 för uträkning av läckage vikt. Proven 

vägdes till ca fem gram. Sedan lades proven för naturlig del och kanaliserad del i djupa 

papperstallrikar där de sprayades med vatten under en timme. Detta för att de inte ska gå 

söder under iläggningen. När de är fuktiga läggs varje prov i en nätpåse tillsammans med en 

plastbricka där lövpackarnas nummer står (Vought et al, 1998). Påsen sys igen med nylontråd, 

se figur 6. 

                                 

Figur 6. Lövpacken har placerats i nätpåsen tillsammans med nummerbricka. Nätpåsen sys sedan 

igen. Foto: Författaren, oktober 2011. 

 

Torrviktsprov 

Proverna läggs i en torkugn i 24 timmar i 60 grader för att sedan vägas igen. Detta för att få 

fram den egentliga torrvikten (Vought et al, 1998). 
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Läckagetest 

Lövproverna läggs under rinnande vatten i 24 timmar. Därefter torkas dessa i ett torkskåp 

under 24 timmar i 60 grader. När de har torkat vägs de återigen. Den nya vikten ger svar på 

hur mycket vikt som försvinner vid läckage. 

Utplacering av lövprover 

25 lövpåsar placerades i den naturliga delen av vattendraget och 25 i den kanaliserade delen. 

Armeringsjärn slogs ner i vattendragets botten. Sedan fästes lövpåsarna i dessa så att de 

hamnade under vattenytan. Två lövpåsar fästes per armeringsjärn.  

Upptagning av lövprover 

Upptagning av lövproverna skedde fem gånger under 42 dagars tid, se tabell 3. Då ingen 

större nedbrytning hade skett vid andra och tredje upptagningen fick de ligga i vattnet en extra 

vecka. 

 

Tabell 3. Datum för upptagningar av lövpackar. 

Upptag 1 25/11-2011 

Upptag 2 2/12-2011 

Upptag 3 9/12-2011 

Upptag 4 22/12-2011 

Upptag 5 5/1-2011 

 

Metod vid upptagning 

Såll sattes under lövproverna för att förhindra att eventuella insekter som sitter på lövpåsen 

skulle trilla av. Fem lövprover togs upp per upptagning och del av vattendraget. Nätpåsen 

öppnades och insekterna lades i plastbehållare för att senare bestämmas till funktionell grupp 

och uträkning av antal individer. Funktionella grupper är en indelning av organismerna i 

vattendraget beroende på vad de livnär sig på (Hjorth, 2005). Löven tvättades och det sågs till 

att inga insekter fäst sig vid dem och lades sedan i 1 l glasburkar. Dessa burkar fylldes med 

vatten från vattendraget. Två blindtest utan löv gjordes också, alltså endast en burk med 

vatten från vattendraget. Temperatur och syre mättes av vid iläggningen. Tidpunkt noterades 

och proven lades i kylboxar för att behålla samma temperatur. Efter 10 timmar mättes återigen 

syre och temperatur. Detta för att få svar på hur mycket syre bakterierna i lövpackarna 

förbrukat. Löven torkades sedan under några veckors tid i rumstemperatur. 



                                                                                                                                     Anna Christoffersson 2012 
 

14 
 

                                 .  

Figur 7. Lövpackar efter upptagning som lagts in i burkar för senare mätning av bakteriell syreåtgång. 

Foto: Författaren, november 2011. 

 

Vägning och uträkning av torrvikt och askfri torrvikt 

Lövproverna torkades sedan i 60 grader i 24 timmar. Efter torkning vägdes de för att få svar 

på hur mycket de vägde efter nedbrytning. Lövproverna maldes ner till fint material och 

vägdes upp i deglar till en känd vikt. Deglarna ställdes för bränning i en brännugn i 500 

grader i fyra timmar. Efter att de svalnat vägdes askan för att få fram hur mycket av vikten 

som bestod av oorganiskt material. Denna vikt dras sedan ifrån den tidigare vikten för att få 

fram den askfria torrvikten och där med hur mycket löven har brytits ner. Stolpdiagram 

gjordes i Excel för att presentera resultatet av hur andelen oorganiskt material skiljde sig 

mellan de båda delarna av bäcken. Lövnedbrytningshastighet räknades ut med den askfria 

torrvikten delat med antal dagar i vattnet. 
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Bottenfauna 

Bottenfauna som tillhört lövproverna delades upp i funktionella grupper. Dessa funktionella 

grupper presenterades sedan i ett tårtdiagram för att kunna jämföra om någon skillnad fanns 

mellan vattendragets båda delar. Antal individer och antal taxa räknades ut för båda delarna 

av vattendraget och resultatet sattes i tabeller. För artbestämning och bestämning av 

funktionell grupp användes bestämningslitteratur såsom ”Vad jag finner i sjö och å” (Scharff, 

2009) och ”Mäta vatten, Undersökningar av sött och salt vatten”  (Byden et al, 2003). Handledaren, 

Lena Vought utförde artbestämning av djur som är mycket svåra att bestämma och krävde 

specialiserad kunskap. Se tabell 4 för förklaring av funktionella grupper.  

 

Tabell 4. Förklaring av de olika funktionella grupperna. (Österlens Vattenvårdsförbund, 2006). 

Funktionell grupp Födotyp Ätmönster 

Sönderdelare Grovt organiskt material Tuggar sönder material 

Filtrerare Fint organiskt material och 

förbipasserande partiklar i 

vattnet 

Samlar ihop föda genom att 

filtrera vattnet genom 

kroppshår 

Detritusätare Fint organsikt material Gräver ned sig i 

bottensediment eller samlar 

material från ytan 

Skrapare Påväxtalger Skrapar eller suger på ytor 

Predatorer Djurbyte Sticker eller biter sitt byte 

 

 

Syremätning 

Resultatet från mätningen av bakteriell syreåtgång i lövproverna sattes in i en tabell. 

Medelvärde och standardavvikelse räknades ut efter varje upptagning då det gjordes fem 

replikat per gång.  

Vattenkemi 

Provvatten togs vid den första upptagningen (25/11-2011) och vid den sista (5/1-2012). 

Vattnet togs sedan till labb där följande analyserades: pH, konduktivitet och alkalinitet. Sedan 

filtrerades provvatten. Filtrerat vatten användes till följande analyser: fosfat, nitrat, 

ammonium och färg (Vought et al, 1998). 
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5 Resultat 

5.2 Resultat Markförändringar 

 

Figur 8.  Kartan visar studieområdets marktyper år 1816. Kartan är gjord av författaren efter Skånska 

rekognoseringskartan från år 1816.  

 

Studieområdet hade år 1816 har en mycket naturlig struktur med liten mänsklig påverkan. 

Vattendraget slingrar sig fram naturligt och har ännu inte påverkats av kanalisering. Området 

har en mycket stor våtmark som tyder på att området inte dränerats. I områdets höjdområden 

växer en blandskog och i de lägre områdena finns ljunghedar men också öppen gräsbeväxt 

mark. Bebyggelsen år 1816 består av en oskiftad by med tre gårdar. Det finns också tre 

ensamgårdar i områdets sydvästliga hörn.  I området finns också fem mindre byggnader, som 

troligen var torp eller hölador (Johannson, u.å.). Vägnätet bestod av en större grusväg som 

korsar området. Från denna väg finns fyra mindre avstickande vägar. Bakgrundskartan visar 

inga åkrar eller ängar.  
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Figur 9. Kartan visar studieområdets marktyper mellan åren 1828-1901. Kartan är gjord av författaren 

efter sex stycken Laga skiftes kartor. Områdets sex byar genomgick inte laga skifte samma år, utan 

under en 73-års period. (För karta över de olika byarna och tid för Laga skifte, se bilaga 5). 

 

Studieområdet åren 1828-1901 innehåller stora arealer ängsmark. I de våta delarna av området 

finns sidvallsäng och i de högre och torrare områdena hårdvallsäng. Åkermark har kommit i 

områdets höjdområden och i anslutning till bebyggelsen. Vattendraget och anslutande bäckar 

har rätats ut något sedan år 1816. Ljunghedarna har blivit skogsbeväxta och i vissa delar 

enligt Johansson (u.å.) planterats med gran. Bebyggelsen har inte utvecklats något sedan år 

1816, endast två mindre byggnader i områdets sydvästliga hörn har försvunnit.  
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Figur 10.  Kartan visar studieområdets marktyper år 1929. Kartan är gjord av författaren efter en 

ekonomisk karta.  

Studieområdets dominerade marktyp är år 1929 åkermarken. Ängsarealen finns endast kvar i 

små partier. Vattendraget har genomgått kanalisering och anslutande bäckar har rätats ut. Det 

har också anlagts sex öppna diken för att dränera våtmarksområdet. Tretton dammar har gjorts 

i området, för odling av karp enligt Johansson (u.å.). Det har också byggts en kraftverksdamm 

genom uppdämning av Bäljane å. Bebyggelsen har genomgått laga skifte vilket resulterat i att 

en av gårdarna i Ebbarps by fått flytta ut på en ny ägandelott. En gård från Björstops by som 

ligger utanför studieområdet har också fått flytta ut och syns i östra delen av området.  Två 

gårdar har uppkommit där det tidigare låg torp och tio nya villafastigheter har uppkommit. 

Trafiknätet har utökats med en järnväg som korsar områdets sydlig del.  
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Figur 11. Kartan visar studieområdets olika marktyper år 1950. Kartan är gjord av författaren efter 

Generalstabskartan från år 1950.  

Studieområdets dominerande marktyp år 1950 var åker. Skogsarealen har minskat något 

sedan år 1929. En ny kanal har grävts mellan kraftdammen och Bäljane å och tolv av de 

öppna dikena har gjorts om till täckdiken. Vägnätet har utökats med en större väg vid sidan 

om järnvägen. Antalet gårdar är detsamma som år 1929, men antalet mindre fastigheter har 

minskat med två stycken. Vattendraget har inte genomgått några förändringar sedan år 1929.  
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Figur 12. Kartan visar studieområdets olika marktyper år 1970. Kartan är gjord av författaren efter en 

den ekonomiska kartan från år 1970.  

Området år 1970 har återgått till ett mer mosaikartat landskap, mer som det såg ut år 1929. 

Gränserna mellan åkermark och skog är inte skarpa, utan marktyperna går in i varandra och 

små trädbeväxta åkerholmar har uppkommit.  Bebyggelsen har utökats med 4 nya villa 

fastigheter och en av gårdarna har rivits. Vattendraget har inte genomgått några förändringar 

sedan år 1950, och har fortfarande en kanaliserad del och en del med naturlig struktur.  
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Figur 13. Kartan visar studieområdets marktyper år 2010. Kartan är omgjord av författaren efter 2010 

års terräng karta.  

Området i nutid består av åkermark och skog. De öppna dikena har lagts igen och några utav 

de gamla dammarna är tömda. Då områdena där dammarna var belägna var sänkor i marken 

och inte dränerades resulterade detta i nya små våtmarker. I den östra delen av området har 

det anlagts en reningsdamm, som tillhör Perstorps reningsverk. Efter att vattnet passerat 

reningsdammarna, rinner det slutligen ut i vattendraget. Tre villafastigheter till har byggts i 

området.  
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5.3 Resultat av fältstudien 

Lövnedbrytning 

Det bröts ner något mer löv per dag i den kanaliserade delen med -0,0506 ± 0,0112 gram per 

dag medan det bröts ner något mindre – 0,0496 ± 0,0162 g i den naturliga delen. Resultat från 

likande studie utförd av Vought et al, (1998) visar på liknande nedbrytningshastighet när 

lövnedbrytningshastighet i naturligt vattendrag och kanaliserat jämförs. Värden från den 

naturliga delen och värden från den kanaliserade delen jämfördes med hjälp av ett t-test för att 

se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de bägge delarnas lövnedbrytning. 

Resultatet visade en statistisk signifikans med P> 0,92. Värden överstigande 0,05 visar på 

inga signifikanta skillnader.  

 

Tabell 5. Tabellen visar nedbrytning per dag i lövpackarna under 42 dagars tid.  Lövpackarna sattes i 
vattnet den 25/11- 2011 och togs upp den 5/1-2012. Resultaten jämförs med Vought et al, (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del       n Nedbrytningshastighet 
dag⁻¹      Medel ± S.A.   

Vought, Kullberg & Petersen 
(1998) 

Naturlig del       5  − 0,0496 ± 0,0162 − 0,0457 ± 0,0115 
Kanaliserad del       5  − 0,0506 ± 0,0112 − 0,0556 ± 0,0337 
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Andel oorganiskt material i lövpackar 

 

 

Figur 14. Diagrammet visar andel oorganiskt material som fanns i lövproverna efter varje 
upptagningstillfälle.  

Under tiden som lövpackarna låg i vattnet, samlades sediment från vattendragets botten i 

lövpackarna. Andelen oorganiskt material i lövpackarna ger en indikation på vattendragets 

bottenstruktur. Andelen oorganiskt material var något högre i lövpackar från den naturliga 

delen. Det visar på en botten med mer minerogent material. Den kanaliserade delens botten 

består av mer organiskt material.  
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Mätning av bakteriell syreåtgång i lövpackar 

Mätning av bakteriell syreåtgång gjordes vid varje upptagning av lövprover från vattendraget. 

Resultatet visar på små skillnader mellan den kanaliserade delen och den naturliga. I medel 

låg den naturliga delens bakteriella syreåtgång på 0,155 ± 0,049 mg O₂ per gram torrmassa 

och den kanaliserade delens bakteriella syreåtgång på 0,173 ± 0,042 mg O₂ per gram 

torrmassa. Syreåtgången var alltså något högre i den kanaliserade delen, vilket visar på större 

bakteriell aktivitet i lövpackarna från denna del. Värden från den naturliga delen och värden 

från den kanaliserade delen jämfördes med hjälp av ett t-test för att se om det fanns någon 

signifikant skillnad mellan de bägge delarnas bakteriella syreåtgång. Resultatet visade en 

statistisk signifikans med P> 0,66. Värden överstigande 0,05 visar på inga signifikanta 

skillnader.  

 

 

Tabell 6. Tabellen visar resultatet från mätning av bakteriell syreåtgång i lövpackarna. Resultatet visar 
på större syreförbrukning i löv packar från den kanaliserade delen av vattendraget. TM: Lövprovernas 
torrmassa.  

Del  n  Mg 0₂ TM ⁻¹ h⁻¹  
Medel ± S.A.  

Vought, Kullberg &  
Petersen (1998) 

Naturlig del  5  0,155 ± 0,049  0,233 ± 0,042  

Kanaliserad del  5  O,173 ± 0,042  0,204 ± 0,037  
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Bottenfauna 

Funktionella grupper 

 

 

Figur 15.  Diagrammen längst upp till visar uppdelningen av de funktionella grupperna i denna studie. 
Alla djur som tillhörde lövpackarna vid upptagningarna ingick i studien. Upptagningar av lövpackar 
skedde mellan den 25/11- 2011 fram till den 5/1-2012. Diagrammen längst ner visar uppdelning av 
funktionella grupper i studie utförd av Vought et al, (1998). 

Alla djur som tillhörde lövpackarna vid upptagningen bestämdes till funktionell grupp. Den 

naturliga delen av vattendraget hade en mer jämn fördelning av de funktionella grupperna 

detritusätare 40 %, filtrerare 33 % och rovdjur 25 %. Gruppen sönderdelare var mycket liten 

och skrapare saknades helt. Strukturen på de funktionella grupperna i den kanaliserade delen 

dominerades av detritusätare med 67 % och filtrerare med 20 %. Andelen predatorer var liten 

i denna del av vattendraget med endast 7 %.  Andelen sönderdelare var större i den 

kanaliserade delen med 6 % och även här saknades gruppen skrapare helt. Se tabell 4 för 

förklaring av funktionella grupper. 
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Antal individer och antal taxa per gram torrvikt 

Vid varje upptagning av lövpackar togs tillhörande djur tillvara. Sedan räknades individ 

antalet och de bestämdes till taxa. Dessa delades sedan upp per upptagning och per gram 

torrvikt av löven. Skillnaden mellan den naturliga delens och den kanaliserade delens individ 

antal var mycket liten. Den naturliga delen hade något fler individer per gram torrvikt med ett 

medeltal på 16 ± 8 och den kanaliserade delen något mindre med ett medelantal på 13 ± 8. 

Resultatet av antal taxa per gram torrvikt visar på mycket små skillnader mellan den naturliga 

delen och den kanaliserade delen av vattendraget. Den naturliga delen hade ett medelantal på 

3,2 ± 0,8 och den kanaliserade delen 2,8 ± 1,5 antal taxa per gram torrvikt.  

Tabell 7.  Tabellen visar antalet individer vattenlevande djur som fanns i lövproverna, uppdelat per 
gram torrvikt.  

Del Datum n Medel ± S.A. 

Naturlig del 25/11-2011 5 5 ± 3 

 2/12-2011 5 12 ±10 

 9/12-2011 5 23 ± 5 

 22/12-2011 5 25 ± 19 

 5/1-2012 6 17 ± 6 

Kanaliserad del 25/11-2011 5 9 ± 4 

 2/12-2011 5 3 ± 3 

 9/12-2011 5 12 ± 7 

 22/12-2011 5 25 ± 6 

 5/1-2012 4 14 ± 6 

Tabell 8. Tabellen visar antal taxa som fanns i lövproverna, uppdelat per gram torrvikt.  

Del Datum n Medel ± S.A. 

Naturlig del 25/11-2011 5 2 ± 0,6 

 2/12-2011 5 3 ± 0,6 

 9/12-2011 5 4 ± 1,0 

 22/12-2011 5 4 ± 1,0 

 5/1-2012 6 3 ± 1,0 

Kanaliserad del 25/11-2011 5 2 ± 0,8 

 2/12-2011 5 1 ± 0,9 

 9/12-2011 5 3 ± 1,3 

 22/12-2011 5 5 ± 2,1 

 5/1-2012 4 3 ± 0,6 
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Vattenkemi 

Vattenkemiska analyser gjordes vid fältstudiens början och slut, se tabell 8. Provvatten togs 

endast från den kanaliserade delen. Efter en uträkning av medelvärden från de bägge 

analystillfällena visade på ett pH-värde på 6,60 ± 0,28, Konduktivitetvärde på 246 ± 042 µs/ 

cm, alkalinitetvärde på 0,161 ± 0,106 mmol/l, Färgvärde på 100 ± 063 mg pt/l, Nitrathalt på 

1,54 ± 0,41 mg/l, ammoniumhalt på 0,285 ± 0,054 mg/l, Fosfathalt på 0,306 ± 0,022 mg/l.     

(± 063 = standardavvikelse).  

  
Tabell 9.  Tabellen visar resultat av vattenkemiska analyser. Analyserna gjordes vid fältstudiens början 
och slut. Provvatten togs endast i den kanaliserade delen.  

Analys       25/11-2011           5/1-2012 

pH 6,79 6,40 

Konduktivitet µs/ cm 229 263 

Alkalinitet mmol/l 0,236 0,086 

Färg mg Pt/l 145 55 

Nitrat mg/l 1,83 1,25 

Ammonium mg/l 0,323 0,247 

Fosfat mg/l 0,321 0,290 
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6 Diskussion 

Markanvändning år 1816 och dess påverkan på vattendraget 

Vattendraget verkar inte ha varit påverkat av markanvändningen år 1816 (se fig.8). 

Vattendraget slingrar sig fram vilket tyder på att den har kvar sin naturliga struktur. I 

områdets lägre delar finns en stor våtmark vilket tyder på att området inte genomgått några 

dikningar eller dräneringar. Kartan visar inte några tecken på jordbruk i form av åkrar eller 

ängar. Det kan finnas olika anledningar till varför dessa marktyper inte finns representerade 

på kartan. Bakgrundsmaterial till denna karta är den Skånska rekognoseringskartan. Denna 

karta gjordes för militära ändamål och inte ekonomiska. Då detta område var folktomt vid 

denna tid enligt Johansson, (u.å.) har troligen de brukade ytorna varit mycket små, och då har 

lantmätaren valt att inte ta med dessa. Området var vid denna tid oskiftat, med uppdelning i 

inägor och utägor. Inägorna som innehöll åkrar och ängar enligt Lewan (2002) låg i detta 

område kring bebyggelsen och den bördiga marken längst vattendraget (Johannson, u.å.). 

Jordbrukets påverkan på vattendraget vid denna tid var mycket liten. Ängarna fick ingen 

näringstillförsel och gav därför inget näringsläckage (Cserhalmi, 1998). Troligen låg ängen 

vid denna tid i anslutning till våtmarken för att få näring från vattnet. Åkrarnas storlek 

berodde på hur mycket äng man hade då det styrde gödselmängden och hur mycket man 

kunde gödsla på åkern (Gerell, 2002). Troligen hade man inte mycket äng vid denna 

folktomma tid och till följd av det få åkrar. Åkrarna var dessutom små och låg ofta på högre 

höjder där jorden var naturligt dränerad (Cserhalmi, 1998). Dessa åkrar brukades i tegar och i 

detta skogsbygdsområde brukades enligt Larsson et al, (1997) med ensäde. Med åkrarna på 

dessa höjder hinner marken filtrerar bort näringsläckaget innan det når våtmark och 

vattendrag. Alltså en mycket liten påverkan vid denna tid.   

Markanvändning åren 1828-1901 och dess påverkan på vattendraget 

Bakgrundskartan till Figur 9 är en sammansättning av byarna i områdets laga skifteskartor. 

Byarna genomgick inte laga skifte samtidigt utan det skedde under 70 års period. Detta är 

anledningen till att denna karta gäller mellan åren 1828 – 1901. (För förklaring till de olika 

byarna och dess årtal för Laga skifte, se bilaga 5.) Kartan visar inte området efter genomfört 

laga skifte, utan byarna är fortfarande oskiftade. Vattendraget är nu inte längre opåverkat. De 

fem mindre bäckarna som ansluter sig till vattendraget har rätats ut något sedan år 1816. Detta 

gör att grundvattenytan troligen sänks något och den stora våtmarken blivit mindre. Det är 

förklaringen till de stora ängsarealerna, som täcker de ytor som tidigare varit våtmark. Men 

som tidigare nämnts valde man att bruka äng på mycket våta ytor för att få näringstillskott, så 

området var troligt fortfarande mycket vattenrikt (Cserhalmi, 1998). Ängsmarken påverkar 

inte vattendraget då inget näringsläckage sker. Med de ökade ängsarealen medför ökad 

åkerareal. Man gödslade med stallgödsel vilket inte gav samma näringsläckage som dagens 

handelsgödsel. Som man kan se i figur 9 ligger åkrarna inte intill vattendraget vilket innebär 

att näringsläckaget hinner filtreras genom marken innan det når vattendraget. Den del av 

vattendraget som i denna studie kallas för ”naturlig del” är fortfarande vid denna tid 

opåverkad. Varken äng eller åker har anlagts i området, som är skogsbeväxt.  
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Markanvändning år 1929 och dess påverkan på vattendraget 

I figur 10 ser man hur stora sammanhängande åkrar dominerar området. Området har nu 

genomgått en stor förändring. Startskottet till denna förändring är att området genomgått Laga 

skifte. Detta innebar att i stället för gemensamma inägor och utägor fick varje brukare sin 

egen mark. Vid denna tid skedde många moderniseringar som bidrog till dessa stora åkrar. 

Nya vallväxter gjorde att man istället för ensäde nu gick över till cirkulationsbruk (Cserhalmi, 

1998). Detta medförde att ängen inte längre behövdes. För att kunna bruka stora åkrar fick 

alla eventuella hinder plockas bort såsom stenar och åkerholmar (Larsson et al, 1997). Men 

den största förändringen som skedde vid denna tid och som också gav störst påverkan på 

vattendraget var de omfattande dikningsföretagen och kanaliseringen av vattendraget. Dessa 

åtgärder gjorde det möjligt att bruka de gamla våta ängsmarkerna som åker. I detta område 

har man dränerat marken på tre olika vis. Dels har man kanaliserat vattendraget vilket innebär 

att man gör det djupare, bredare och rakare. Från åkrarna gick sedan öppna diken som ledde 

ut i den kanaliserade bäcken (se bilaga 3). I åkrarna fanns det täckdiken som mynnar ut 

antingen i de öppna dikena eller direkt ut i vattendraget. Alla dessa åtgärder går ut på att 

sänka grundvatten nivån så att de fuktkänsliga grödorna på åkrarna ska trivas (Larsson et al, 

1997). Täckdikena lades på djupare nivåer och i rutnätssystem för bästa dränering. Runt 

denna tid blev tegelröret ett populärt material att använda vid täckdikning och uppkomsten av 

många tegelrörs fabriker runt om i Skåne gynnade täckdikesföretagen (Möller, 1956).  

Påverkan från dessa markförändringar på vattendraget är stora. Som tidigare nämnts sänks 

grundvattenytan och den omkringliggande marken blir torr. Åkerkanterna slutar intill 

vattendragets kant vilket medför näringsläckage och erosion från åkrarna. Morfologin skiljer 

sig nu mycket mellan den kanaliserade delen och den naturliga som fortfarande är odränerad 

och skogsbeväxt. Den naturliga delen skuggas av träd, och de vattenlevande organismerna får 

då också tillskott av primär föda i form av löv. Vattnet är grunt och har en stenig och grusig 

botten. Detta i jämförelse med den kanaliserade delen som inte har några träd som skuggar 

eller ger föda. Kanaliseringen innebär också att kanterna från åkern ner till vattnet är mycket 

branta. Det gör att den näringsrika jorden från åkern lätt eroderar ner till vattnet.  

Markanvändning år 1950 och dess påverkan på vattendraget 

I figur 11 har åkerarealen ökat ytterligare.  De största förändringarna från år 1929 är att man 

nu börjat använda handelsgödsel istället för enbart stallgödsel. Man har också börjar använda 

sig av kemiskt bekämpningsmedel för bortagandet av ogräs och insekter. Det är också runt år 

1950 som jordbruken ”avhästades” och allt fler började bruka med traktorer (Larsson et al, 

1997). Handelsgödsel, beskämningsmedel och användandet av traktorer gör att påverkan på 

den kanaliserade delen av vattendraget blir allt större. Fem av de öppna dikena har nu lagts 

igen och blivit täckdiken.  

Markanvändning år 1970 och dess påverkan på vattendraget 

I figur 12, år 1970 domineras området fortfarande av åkermark. I åkermarken har små 

åkerholmar med skog uppkommit vilket ger en positiv effekt. Jordbruket har nu moderniserats 

ytterligare vilket ökar näringsläckage och användandet av dränering. Man börjar under 1900 -

talets andra hälft att använda plaströr istället för tegelrör vid skapandet av täckdiken (Möller, 

1956). Detta gör att det blir enklare att lägga täckdiken vilket resulterar i att fler täckdiken 

görs. 
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Markanvändning i nutid och dess påverkan på vattendraget, skillnad i 
ekosystem mellan kanaliserad och naturlig del 

Området domineras idag  av vallåkrar och betesmarker (se fig. nr 13). På många ställen längst 

den kanaliserade delen av vattendraget slutar åkerkanterna i anslutning till vattendraget. 

Kanterna ner till vattnet är på sina ställen mycket branta. Detta har lett till att det har eroderat 

ner material från åkrarna i vattendraget. Materialet som hamnar i vattnet bidrar till 

näringsläckage och igenväxning.  Den naturliga delen av bäcken har genom åren fått behålla 

sin naturliga struktur. Området är i nutid fortfarande odränerat och vått. Växligheten runt 

denna del av vattendraget har både örtskikt, buskskikt och ett trädskikt med stora alar. 

Området har börjat innehålla en stor andel dödved som är viktig för många fåglar och 

insekter. Vattendragets struktur är fortfarande oförändrad då den slingrar sig fram naturligt 

vilket har bildat små öar. Olika markförändringar har gett påverkan på Perstorpsbäcken 

genom tiderna vilket har lett till att de båda delarna nu skiljer sig åt. Skillnader mellan 

vattendragets båda delars morfologi och det omkringliggande landskapet ser helt olika ut 

mellan de båda delarna av vattendraget. Den naturliga delen som fått behålla sin naturliga 

struktur och den kanaliserade delen har ett omkringliggande jordbrukslandskap. Vattendragets 

morfologi skiljer sig kraftigt åt. Den kanaliserade delen är mycket djupare med skarpa kanter. 

Den har också rätats ut för att vattnet ska transporteras bort fortare. I den naturliga delen 

slingrar sig vattnet fram vilket skapar små öar. Detta har också lätt till att vissa delar är 

djupare och vissa är grundare. Bottensedimenten mellan de båda delarna skiljer sig också åt.  I 

figur 15 ser man att lövmaterialet från den naturliga delen innehöll mer minerogent material 

än materialet från den kanaliserade delen. Detta beror på att i den kanaliserade delen består 

bottensediment mestadels av nedbrutit organiskt material. På sina ställen tycks inte den 

gyttjiga botten ha något slut, utan består av över en meter lagrat organiskt material. I den 

naturliga delen består bottnen av grus och större partiklar. Man sjunker inte ner när man går 

på denna botten. Den innehåller också stenar i alla storlekar.  

Lövnedbrytningshastighet 

Enligt tabell 5 var lövnedbrytningshastigheten något snabbare i den kanaliserade delen.  Detta 

kan jämföras med Vought, Kullberg & Petersen (1998) där man jämförde 

lövnedbrytningshastigheten mellan naturliga och kanaliserade vattendrag. I en studie fick man 

även där fram mycket små skillnader, med något högre nedbrytning i de kanaliserade 

vattendragen. Den kanaliserade delen innehåller enligt figur 16 stor andel detritusätande djur 

vilket kan medföra snabbare nedbrytning i denna del av vattendraget. 

Bakteriell syreåtgång 

I tabell 6 ses ingen större skillnad mellan den naturliga delen och den kanaliserade delens 

mikrobiella syreåtgång. I en likande studie som gjordes av Vought, Kullberg & Petersen 

(1998) , visar även där på små skillnader i mikrobiell syreåtgång mellan ett naturligt 

vattendrag och ett kanaliserat. I den studien undersöktes fem vattendrag som blivit 

kanaliserade och fem som var naturliga. Enligt River Continuum Concept (Vannote et al, 

1980; Hjorth 2002) är den biologiska respirationen större i de lugnflytande och öppna 

vattendrag, som i detta fall den kanaliserade delen. De menar på att den mekaniska 

syretillförseln i de skuggande bäckarna uppströms gör att den biologiska respirationen inte 

blir lika stor, som i detta fall i den naturliga delen. 
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Bottenfauna 

Fördelningen av de funktionella grupperna skiljer sig mycket åt mellan de båda delarna av 

vattendraget (se fig. nr 15). Bägge delarna domineras av detritusätare med 40 % i den 

naturliga delen och 67 % i den kanaliserade. Filtrerande djur är den näst vanligaste gruppen i 

bägge delarna med 33 % i den naturliga och 20 % i den kanaliserade. Rovdjur utgör 25 % i 

den naturliga delen och endast 7 % i den kanaliserade. Sönderdelande djur utgör endast 2 % i 

den naturliga och 6 % i den kanaliserade. Skrapande insekter som ofta är mycket känsliga för 

försurning och föroreningar saknas helt i båda delarna. Den naturliga delen har en mer jämnt 

uppdelad struktur medans den kanaliserade domineras av detritusätare och filtrerare. Liknande 

studie gjord av Vought, Kullberg & Petersen (1998) , visar på likande resultat. Tårtdiagram 

från denna studie visar ungefär samma resultat över detritusätande djur, alltså ca 40 % i 

naturlig och 67 % i kanaliserad. I den studien hade man betydligt mer filtrerande djur och 

mycket mindre rovdjur i den naturliga delen. I den kanaliserade delen hade man något mer 

filtrerande djur än i vad som fanns i denna studie. Rovdjuren var också mindre i den studiens 

kanaliserade del än vad det är i denna. Man fann även skrapande djur i den naturliga delen, en 

grupp som saknas helt i detta vattendrag. Enligt River Continuum  Concept  (Vannote et al, 

1980; Hjorth 2002) finner man olika funktionella grupper beroende på ett vattendrags 

fysikaliska förutsättningar. De menar att skuggade och kallare vattendrag som i detta fall i den 

naturliga delen, innehåller organismer som kräver höga syrevärden då den mekaniska 

syretillförseln ofta är större här. I dessa delar är tillförseln av organiskt material större och det 

gynnar de tuggande organismerna såsom detritusätande djur. I de vidare och öppna delarna av 

ett vattendrag, som i detta fall den kanaliserade delen, finner man i stället fler filtrerande 

organismer .  I dessa delar är tillförseln av organsikt material inte lika stor, och 

energiproduktionen tillförs genom mikroalgproduktion. Denna studie visar resultat på en stor 

andel detritusätande djur i den kanaliserade delen, vilket ger en indikation på att den naturliga 

balansen blivit störd i denna del av vattendraget.  

Antal individer per gram torrvikt av de upptagna lövproverna skiljde sig inte mycket åt mellan 

de båda delarna av vattendraget (se tabell nr 7). Efter 42 dagar fanns det 17±6 individer per 

gram torrvikt i den naturliga delen och något mindre 14±6 i den kanaliserade delen. Antal 

taxa per gram torrvikt skiljer sig inte heller mycket åt mellan de båda delarna(se tabell nr 8). I 

den naturligan delen låg medeltalet på 3,2±0,8 antal taxa per gram torrvikt och i den 

kanaliserade delen något mindre 2,8±1,4 antal taxa per gram torrvikt.  
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Vattenkemi 

Förhållandena som rådde under de två provtagningarna för vattenkemiska tester skiljde sig åt. 

Vid den första provtagningen 25/11-2011var vattenståndet i vattendraget normalt medan vid 

den andra provtagningen 5/1-2012 var det mycket högt vatten på grund av mycket nederbörd. 

Detta kan ha påverkat provresultatet från den andra upptagningen då vissa halter kan ha spätts 

ut. Resultat från den första upptagningen ger ett svar på de egentliga förhållandena i 

vattendraget (se tabell nr 9). Alkalinitet test från första provtillfället indikerar på mycket god 

buffertkapacitet och resultat från det andra provtillfället indikerar på att vattnet har svag 

buffertkapacitet. Vattnets pH-värde visade på att vattnet är måttligt till svagt surt 

(Naturvårdsverket, 1999). Konduktivitettester tyder på att vattnet är eutroft, alltså mycket 

näringsrikt (Hjorth, 2005), och färgtester visade på måttligt till starkt färgat vatten 

(Naturvårdsverket, 1999). Fosfat tester indikerar på att vattnet är påverkat av avloppsutsläpp 

eller gödsel enligt Bydén et al. (2003). Nitrathalter överstigande 5 mg/l NO₃−N indikerar 

avloppsutsläpp enligt Bydén et al. (2003), men då värdena under båda mätningarna 

understiger denna nivå anses inte halterna vara farligt höga. Ammoniumhalter överstigande 

0,50 mg/l NH₄−N indikerar på avloppsutsläpp eller näringsläckage enligt Bydén et al. (2003), 

värdena är alltså mycket höga och visar att näringsläckage påverkar vattendraget. 
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7 Slutsatser 

Området innan år 1929 består av oskiftade byar med mycket stora våtmarker som används till 

ängsbruk. Åkrarna var mycket små och belägna på naturligt dränerade platser. Man brukade 

med ensäde och gödslade med den egna stallgödseln. Efter 1929 skiftades byarna och 

ängsbruket försvinner (Johannson, u.å). Man får stora sammanhängande åkrar och börjar 

bruka med cirkulationsbruk. Cirkulationsbruket innebär större gödselmängder och det 

påverkar vattendraget genom näringsläckage. Marken dräneras genom öppna diken och 

täckdiken för att kunna odla den förut mycket våta marken. Det är även då som delar av 

vattendraget kanaliseras för att få undan vatten från området snabbare. Påverkan från dessa 

dikningsföretag resulterar i sänkt grundvattenyta vilket minskar den naturliga filtrationen i 

marken, i stället för att näringsläckage får filtreras genom våtmarker innan de når vattendraget 

rinner det nu direkt ut i vattendraget. Kanaliseringen av vattendraget påverkar på olika vis. 

Åkrarna ligger nära den branta kanten ner till vattenytan vilket medför att näringsrikt material 

eroderar ner i vattnet. Detta material fyller sedan sakta med åren igen vattenfåran och 

vattenväxter etableras. Efter år 1950 börjar användandet av handelsgödsel och kemisk 

bekämpning. Detta påverkar vattendraget negativt i form av övergödning. Under denna tid 

börjar täckdikesföretagen ta fart och allt mer mark dräneras. Användandet av traktorer och 

andra maskiner ökar kraftigt under 1950-talet vilket påverkar vattendraget negativt i form av 

utsläpp.  

Dagens landskap i området kan delas in i två delar efter vilken markanvändning som finns och 

hur påverkat vattendraget är. Längst den kanaliserade delen av vattendraget finns ett 

jordbruksområde med mestadels vallåkrar och betesmarker. Åkrarna slutar mycket nära 

vattendraget utan skyddande kantzoner. Området har få öppna diken kvar då de mesta ligger 

som täckdiken. Den naturliga delen av vattendraget har en bred zon som inte blivit dränerad 

eller har åkermark. Runt vattendraget är marken mycket våt och beväxt med alskog. I skogen 

finns både örtskikt, busk skikt och trädskikt. Området börjar innehålla en stor andel dödved 

och vattendraget har kvar sin naturliga slingrande struktur. De båda delarnas morfologi skiljer 

sig alltså kraftigt åt.  

Lövnedbrytningshastigheten visar på små skillnader mellan den naturliga delen och den 

kanaliserade. Lövnedbrytningshastigheten gick något snabbare i den kanaliserade delen, än i 

den naturliga. Syremätningarna visar på små skillnader mellan vattendragets båda delar. Den 

mikrobiella syreåtgången är något högre i den kanaliserade delen. Stor skillnad fanns på 

bottenfaunans funktionella grupper. Den naturliga delen har en mer jämn uppdelning mellan 

de olika grupperna. Den kanaliserade delen har stor dominans av detritusätande och 

filtrerande djur och en stor brist på rovdjur. Skillnader på individantalet var mycket små, men 

en aning fler i den naturliga delen. Även antalet taxa var något fler i den naturliga delen. 

Vattenkemiska tester tyder på att vattnet har en svag buffertkapacitet och är måttligt till svagt 

surt. Konduktivitets tester tyder på att vattnet är eutroft och näringsrikt. Vattnet är starkt 

färgat av humusämnen. Närsaltstester tyder på att det läcker ut näring i vattnet från gödsel och 

avlopp.  
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8 Rekommendationer för att minska näringsläckage 

Området kring den kanaliserade delen av vattendraget är starkt dränerat. Detta gör att 

eventuella näringsläckage inte hinner filtreras bort genom marken utan följer med 

dräneringsvattnet direkt ut i vattendraget. För att förhindra detta kan små våtmarker eller 

ansamlingsdammar anläggas. Våtmarker ger en stor artrikedom och boplats åt många djur och 

växter (Cavallin, 1997). Våtmarkerna fungerar som uppsamlingsplats åt näringsämnen från 

åkrarna. I dessa kan påverkat vatten filtreras från näringsämnen innan de når vattendraget och 

slutligen havet (Regnell, 2002). Åkermarken längst det kanaliserade vattendraget ligger i 

mycket nära anslutning till vattendraget. En så kallad skyddszon mellan åkrar och vatten 

hindrar näringsämnena från att nå vattendraget. Skyddszonen ska vara minst 5 meter bred och 

beväxt med gräs, buskar eller träd. Denna zon ska inte gödslas, bekämpas eller plöjas och 

fungerar då som en ”uppsamlare” av överblivna näringsämnen (Johansson, et al, 1993). 

Kanaliseringen i bäcken medför mycket skarpa, branta kanter. Detta medför att åkermarken 

eroderar och slutligen hamnar i vattnet. Dessa kanter kan göras flackare och gräsbeväxta för 

att förhindra erosion. täckdikesrör som mynnar ut i vattendraget kan också mynnas ut i dessa 

flacka strandkanter så vattnet hinner filtreras genom marken innan det når vattendraget 

(Vought & Lacoursiére, 2010). I åkrarnas kanter kan så kallade kantzoner skapas. Det är en 

några meter bred zon längst med åkarna kanter som inte gödslas eller bekämpas.  Dessa 

kantzoner och tidigare nämnda skyddszoner fungerar som små biotoper för många arter men 

också som spridningsvägar. Många arter blir trängda i det moderna odlingslandskapet men 

kan söka skydd och boplats i dessa små biotoper (Jordbruksverket, 1994). Den opåverkade 

alsumpskogen i den naturliga delen av vattendraget är mycket viktig då den är en mycket 

artrik plats i det annars monotona granskogslandskap (Bernes, 1994). Detta område bör 

bevaras som det är, alltså odränerat, okanaliserat och som en naturlig skog.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Anna Christoffersson 2012 
 

35 
 

 

9 Vad kan studeras ytterligare? 

Denna studie har arbetats fram efter två frågeställningar: - Vilka markförändringar har skett 

längs vattendraget och när skedde de? – Finns det någon skillnad mellan den naturliga delens 

och den kanaliserades ekosystem? Resultatet av denna studie ger svar på frågorna om vilka 

markförändringar som skett i området från år 1816 och fram till nutid. Men också om det 

fanns skillnader mellan de båda delarnas ekosystem. Ytterligare studier hade kunnat göras 

gällande: 

- Varför är lövnedbrytningshastigheten något snabbare i den kanaliserade delen?  

- Varför är den bakteriella syreförbrukningen högre i den kanaliserade delen?  

- Varför är strukturen på de funktionella grupperna så olika mellan vattendragets båda 

delar?  

- En mer utförlig studie skulle också kunna göras gällande vattenkemi. 

- Ytterligare parametrar i vattendragets ekosystem som kan studeras är fiskfauna, påväxt 

- kiselalger och vattenväxter. 

- Shannons diversitetsindex, ASPT-index och Danskt faunaindex 

- Markförändringsundersökningen kan fördjupas genom närmre studier på de enskilda 

gårdarna och byarna, istället för den 500 meters gräns som denna studie arbetat efter.  

- Då detta arbete inte berört markförändringar som skett tidigare än år 1816 kan detta 

utredas.  
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11 Bilagor 

Bilaga 1. Artlistor för bottenfauna

 

 

 

 

Artlista för den naturliga delen av Perstorpsbäcken

Taxa OTU               Upptagning: 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5

OLIGOCHAETA / Fåborstmaskar

Oligochaeta 4 1 1 1 3

HIRUDINEA / Iglar

Erpobdella octoculata 1 1 1 1 2

CRUSTACEA / Kräftdjur

Asellus aquaticus 1 1 27 7 1 2 3 3 6 8 6 8 2 1 2 2 2 5

EPHEMEROPTERA / Dagsländor

Leptophlebia marginata

Paraletophlebidae 1

Baetis sp. 1 1 2

PLECOPTERA / Bäcksländor

Isoperla grammatica 1

Leuctra sp. 3 1 1 3 1 3 3 1 5 4 6 1 1 2 3 4 3

Nemoura flexuosa 2 1 2 4 1 3 3 6 10 22 16 2 14 2 4 5 4 5 6

Brachyptera sp. 1

Nemoura avicularis 7 1 4 29 7 4 6 5 10 7 7 2 4 11 1 3 5 10

Taenopteryx nebulosa 1

ODONATA / Trollsländor

Calopteryx sp. 1 1

Coenagrionidae

COLEOPTERA / Skalbaggar

Dytiscidae 1 1

TRICHOPTERA / Nattsländor

Polycentropus flavomaculatus 1 1 2 1 2 3 1

Potamophylax sp. 1 1 1 7 2 3 2 1 14 4 12 2 7 6 14 2 1 3 3

Limnephilus sp 1 1 1 1 1 3 1

Limnephilidae 1

Stenophylax sp. 1 1

Notidobia ciliaris 1 1

Glyphotaelius pellacius

Hydropsyche siltalai 1 1 2 2 3

Plectrocnemia  sp. 1 2 1

Polycentropodidae 7

Rhyacophila  sp. 2

Leptoceridae 2
Micropterna  sp. 

DIPTERA / Tvåvingar

Dicranota  sp. 1 1 1

Tipula sp. 1

Simuliidae (l) 1 1

Simuliidae (p) 1 1 2 2 1 2 3 1 1

Tanytarsini 3

Tanypodinae 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1

Orthocladiinae 17 5 7 2 1 12 9 17 15 19 8 22 28 12 11 33 18 17 22 32 32 40 5 16
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Artlista för den kanaliserade delen av Perstorpsbäcken

Taxa OTU               Upptagning: 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 3:1 3:2 3:3 3:4 3:5 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5

OLIGOCHAETA / Fåborstmaskar

Oligochaeta 2 2 2 2

HIRUDINEA / Iglar

Erpobdella octoculata 1 2 1 1 2 2 2

CRUSTACEA / Kräftdjur

Asellus aquaticus 17 19 28 29 28 10 1 1 6 6 16 4 11 17 44 21 10 14 23 16 4 44 24

EPHEMEROPTERA / Dagsländor

Leptophlebia marginata

Paraletophlebidae 1

Baetis sp.

PLECOPTERA / Bäcksländor

Isoperla grammatica 1

Leuctra sp.

Nemoura flexuosa 3 1 1 2 1 2 1 2

Brachyptera sp.

Nemoura avicularis 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1

Taenopteryx nebulosa

ODONATA / Trollsländor

Calopteryx sp.

Coenagrionidae 1 1

COLEOPTERA / Skalbaggar

Dytiscidae 1

TRICHOPTERA / Nattsländor

Polycentropus flavomaculatus 2 1 1 3 1 1

Potamophylax sp. 1 1 1 1 1 3 2 1

Limnephilus sp 1 6 2 4 1 1 1 2 5 3 2 1 2 1

Limnephilidae 1 1 2

Stenophylax sp. 

Notidobia ciliaris 1

Glyphotaelius pellacius 1

Hydropsyche siltalai 1 1 1

Plectrocnemia  sp. 1 1 1 2

Polycentropodidae 2 2 1

Rhyacophila  sp. 

Leptoceridae 1
Micropterna  sp. 1

DIPTERA / Tvåvingar

Dicranota  sp. 1 1

Tipula sp. 1

Simuliidae (l)

Simuliidae (p)

Tanytarsini 2 1

Tanypodinae 2 1 1 1 1 1 4 2 5 1

Orthocladiinae 7 2 2 4 1 5 8 34 16 12 10 1 14 22 1 7 1 2
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Bilaga 2.  

 
Marktyper i Studieområde år 1684. Kartan är en överlagring från Gerhard Buhrmans Skånekarta från 

år 1684. 
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Bilaga 3. Kartan visar dikningsföretag från år 1933 

 

 

 

 Den kanaliserade delen av vattendraget genomgick då en rensning och sju öppna diken gjordes för    

dränering av åkermarken. Kartan visar också områdets båtnadsområde för dräneringen. 
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Bilaga 4. Skogsvårdsstyrelsens karta över Naturvärdesobjekt 

 

Område markerat med grönt visar biotopskyddsområde över den naturliga delen av vattendraget. 
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Bilaga 5. Bygränser i studieområdet 
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