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Förord 

Vattenkraften i Sverige ska omprövas och erhålla moderna miljövillkor, 
enligt den nationella prövningsplanen som beslutades av regeringen i 
juni 2020. I omprövningen ska miljömässiga värden tas i beaktande och 
modern vattenkraft bör bedrivas så att de miljömässiga värden och 
ekosystemtjänster knutna till vattendragen bevaras eller återskapas. 

Syftet med det här projektet är att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos 
vattendraget påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden, till 
exempel arters förekomst och täthet, det vill säga vad som utmärker ett vattendrag 
där korttidsreglering har stora respektive små effekter på organismsamhällen. 

Rapporten har tagits fram av Lovisa Lind och Johan Watz inom Vattenkraftens 
miljöforskningsprogram som verkar för ny kunskap och en ökad kompetens om 
åtgärder inför beslut om investeringar i vattenkraft. Programmet koordinerats av 
Energiforsk och finansieras av Vattenfall Vattenkraft, Fortum, Sydkraft 
Hydropower, Statkraft Sverige, Skellefteå ̊ Kraft, Holmen Energi, Jämtkraft, 
Tekniska verken i Linköping, Mälarenergi, Karlstads Energi och Jönköping Energi. 

Projektet har följts av programmets styrgrupp bestående av Birgitta Adell och 
Marco Blixt (Fortum), Erik Sparrevik (Vattenfall), Johan Tielman (Sydkraft 
Hydropower), Linda Olofsson (Holmen), Susann Handler (Jämtkraft), Jakob 
Bergengren (Tekniska verken i Linköping), Angela Odelberg (Statkraft), Sandra 
Åström (Skellefteå kraft) och Olivia Langhamer (Havs‐ och vattenmyndigheten). 

 

Bertil Wahlund, Energiforsk  

December 2021 

 

 

 

Här redovisas resultat och slutsatser från ett projekt inom ett forskningsprogram 
som drivs av Energiforsk. Det är rapportförfattaren/‐författarna som ansvarar för 
innehållet. 
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Sammanfattning 

För hållbart nyttjande av vatten för elproduktion bör modern vattenkraft 
bedrivas så att de miljömässiga värden och ekosystemtjänster knutna till 
vattendragen bevaras eller återskapas. Syftet med det här projektet är att 
undersöka hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget påverkar 
effekter av korttidsreglering på biologiska värden, till exempel arters 
förekomst och täthet, det vill säga vad som utmärker ett vattendrag där 
korttidsreglering har stora respektive små effekter på 
organismsamhällen.  

Vårt mål var att identifiera de viktigaste faktorerna som avgör korttidsregleringens 
effekter med avseende på aspekter av kantzonsvegetationen, fisksamhället, 
plankton samt bottenfaunan. Inom projektet strävade vi efter att identifiera orsaker 
som gör att korttidsregleringens biologiska påverkan varierar mellan olika 
områden. Detta innebär att vi fokuserade på att skilja ut geomorfologiska 
förutsättningar som medför begränsad påverkan respektive större påverkan från 
korttidsreglering på biologin. Från och med 2022 kommer tillstånden för alla 
svenska vattenkraftverk att omprövas mot modern miljölagstiftning, vilket innebär 
att både tillgång på tillförlitlig elförsörjning och miljömässiga värden måste tas i 
beaktande. Det globala miljömålet om minskad klimatpåverkan gör att 
vattenkraften som en källa till energi blir allt viktigare, då vi måste ställa om från 
användande av fossila bränslen till förnybara energiformer. Vattenkraftens 
negativa effekter på biologisk mångfald samt på ekologin och enskilda arter, måste 
dock minimeras för att vattenkraften ska anses som ett hållbart och miljövänligt 
alternativ.   

Vi studerade 27 lokaler fördelade längs 12 vattendrag belägna i mellersta Sverige. 
Vattenkraftverken vilka låg uppströms från de undersökta lokalerna var av 
medelstorlek och har en effekt mellan 2,5–40 MW med ett snitt på 9,8 MW. 
Datainsamlingen genomfördes under sommaren 2020, och studielokalerna valdes 
ut baserat på typ av reglering och typ av substrat (fint och grovt). Vid varje lokal 
samlades data in angående strandzonens växtlighet, bottenfauna, nedbrytning, 
alger, mossor och vattenkvalitet. Även information gällande fiskarter samlades in 
där dessa fanns tillgängliga. Vi fann att ökade flödesförändringar får skilda 
effekter på olika typer av organismgrupper beroende på vilket substrat som 
dominerar. Därmed är det svårt att ge ett generellt och entydigt svar på frågan om 
vad som utmärker ett vattendrag där korttidsregleringen har stora respektive små 
effekter. I vattendrag med grovt substrat minskar antalet arter av bottenfauna och 
träd när flödesförändringarna (associerade med korttidsreglering) ökar. Även 
nedbrytningshastigheten i kantzonen uppvisar ett negativt samband med antalet 
flödesökningar i vattendrag med grovt substrat. I vattendrag med fint substrat ser 
man inte dessa samband; istället finns ett positivt samband mellan antalet 
flödesökningar och täckning av makroalger och koncentration av klorofyll a i 
vattnet. Detta innebär att flera av korttidsregleringens effekter på olika biologiska 
processer och nivåer verkar moduleras av geomorfologin. 
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Summary 

For sustainable use of water for electricity production, modern 
hydropower should be conducted so that the environmental values and 
ecosystem services of rivers are preserved or recreated. The purpose of 
this project is to investigate how geomorphological parameters of the 
river mediate the effects of hydropeaking on biological values, i.e. what 
characterizes a river where hydropeaking has large and small effects on 
organism communities. 

Our goal was to identify the most important factors that determine the effects of 
hydropeaking focusing on aspects of the riparian zone vegetation, the fish 
community, plankton and the benthic fauna. Within the project, we strived to 
identify aspects of the river that cause the biological impact of hydropeaking to 
vary. This means that we focus on understanding how geomorphological 
conditions mediate the impact from short‐term regulation on organisms. From 
2022, the permit for all Swedish hydropower plants will be relicensed according to 
modern environmental legislation, meaning that both robustness of the electricity 
supply system and environmental values must be considered. The global 
environmental goal of reducing climate impact means that hydropower as a source 
of energy is becoming increasingly important, as we must switch from the use of 
fossil fuels to renewable forms of energy. However, the negative effects of 
hydropower on biodiversity, the ecology, and individual species should be 
minimized for hydropower to be considered a sustainable and environmentally 
friendly alternative. 

We studied 27 sites distributed along 12 watercourses located in central Sweden. 
The hydropower plants, which were upstream from the surveyed area were of 
medium size and produce between 2.5–40 MW with an average of 9.8 MW. The 
data collection was carried out during the summer of 2020, and the study sites 
were selected based on the type of regulation and the type of substrate (fine and 
coarse). At each site, data were collected regarding the riparian zone's vegetation, 
benthic fauna, decomposition, algae, mosses and water quality. Information on fish 
species was also collected where these were available. There was no general 
answer to what characterizes a river where hydropeaking has large and small 
effects on organism communities, instead our study shows that increased changes 
in flow have different effects on different types of organism groups depending on 
which substrate that dominates. In rivers with coarse substrate, the number of 
species of benthic fauna and trees decreases when the flow changes (associated 
with hydropeaking) increase. The decomposition rate in the riparian zone also 
shows a negative correlation with increased changes in flow in rivers with coarse 
substrate. In rivers with fine substrate, these connections are not seen; instead, 
there is a positive relationship between many hydropeaking events and coverage 
of macroalgae and concentration of chlorophyll a in the water. This means that 
several of the effects of hydropeaking on different biological processes and levels 
are modulated by the geomorphology. 
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1 Bakgrund och syfte 

Vattenkraft är för närvarande en av de viktigaste källorna till förnybar 
energi i världen. Allt eftersom behovet av att byta ut fossila bränslen mot 
förnybara energikällor ökar, så förväntas även behovet av vattenkraft att 
öka under de kommande decennierna (International Energy Agency, 
2019). I Sverige utgör mängden el som genereras årligen från vattenkraft 
ca 45 % av den totala energiproduktionen (Molin, 2016). På grund av det 
låga koldioxidutsläppet anses vattenkraft ofta som mindre skadligt för 
miljön i jämförelse med andra energikällor. Dock leder vattenkraftverk 
och dammar ofta till en försämrad funktion hos vattendragens ekosystem 
(Renöfält m fl., 2010).  

Vattendrag, kanaler, dammar och reservoarer är alla delar av ett större 
multifunktionellt system som tillhandahåller bland annat dricksvatten, energi, 
översvämningsskydd och rekreation. I Sverige finns drygt 2000 vattenkraftverk 
vilka är utspridda över hela landet även om de stora kraftverken finns främst i den 
norra delen av landet. Tillsammans med konnektivitetspåverkan, är den största 
konsekvensen av vattenkraft på vattendraget förändring av det naturliga 
flödesmönstret. Regleringen av vattnet förändrar flödesdynamiken under året och 
ger höga vinterflöden, lägre vårfloder och ibland snabba kortidsförändringar. 
Produktionen av vattenkraft är behovsstyrd och måste justeras beroende på 
efterfrågan på elektricitet. Vattenkraftverken arbetar därmed ofta genom att 
generera mycket elektricitet under korta perioder och skapar därmed snabba 
fluktuationer i flöde. Denna process där produktion av vattenkraft sker genom 
kortvariga (>dagliga) variationer av vattenutsläpp kallas för korttidsreglering 
(Bejerano m fl., 2019). 

När vattendrag regleras förändras deras hydrologiska, fysiska och kemiska 
struktur och egenskaper vilket kan få stora konsekvenser för växter och djur som 
lever i dessa system (Renöfält m fl., 2013; Pilotto m fl., 2018). Korttidsregleringen 
skapar ofta en än mer ansträngd situation för växter och djur och forskning har till 
exempel visat på en förlust av strandzonsväxter (Bejerano m fl., 2017). Andra 
studier har visat en negativ påverkan på fisksamhällen (Young et al., 2011) och 
evertebrater (Bruno m fl., 2016). Påverkan av vattenkraft på ekologin har gjort att 
man letar efter alternativa lösningar för att minska dess negativa effekter. Till 
exempel har modellering använts för att studera hur ekologin i vattendrag med 
vattenkraft och skiftande morfologi påverkas (Vanzo m fl., 2016). Detta har bland 
annat visat att habitatdiversitet och strandning av fiskar är starkt beroende av 
vattendragets morfologi och att en variation i morfologin mellan enkla och 
meandrande vattendrag ger den bästa ekohydrauliska avvägningen (Vanzo m fl., 
2016).   

Geomorfologin ger de grundläggande förutsättningarna för vattendragens 
ekosystemfunktioner och biologiska mångfald (Elosegi m fl., 2010). Förändringar i 
vattendragets bredd och lutning är beroende av generella geologiska 
karaktärsdrag i den omgivande miljön (Dade m fl., 2011). Människan har dock 
förändrat de naturliga drivkrafterna genom urbanisering och reglering av 
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vattendrag (Elosegi m fl., 2010). Den underliggande geologin i ett vattendrag 
påverkar även till exempel vilket typ av substrat som finns tillgängligt i 
vattendraget för evertebrater att kolonisera såväl som vattenkemin (Carrie m fl., 
2015). Korttidsregleringen påverkar även vattendraget genom en ökad 
nedströmstransport av finare substrat (Vericat m fl., 2020). Förändringar i 
hydrologin kommer alltså att påverka vilken typ av substrat som kommer finnas 
tillgänglig och därmed vilka typer av habitat. Denna interaktion mellan geologi 
och hydrologi är därmed avgörande för olika biologiska samhällens överlevnad.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos 
vattendraget påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden, det vill 
säga vad som utmärker ett vattendrag där korttidsreglering har stora respektive 
små effekter på organismsamhällen. 

Målet var att identifiera de viktigaste faktorerna som avgör korttidsregleringens 
effekter, med avseende på aspekter av kantzonsvegetationen, antal fiskarter, 
plankton samt bottenfaunan.  
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2 Material och Metod 

2.1 STUDIEOMRÅDE 

Under sommaren 2020 undersöktes totalt 27 platser, med olika typer av 
flödesreglering. Dessa platser var fördelade längs 12 vattendrag belägna i mellersta 
Sverige (Figur 1, Tabell A1). Vattenkraftverken vilka låg uppströms från de 
undersökta lokalerna var av medelstorlek och producerar mellan 2,5–40 MW med 
ett snitt på 9,8 MW. Datainsamlingen genomfördes under juni och augusti 2020, 
och lokalerna valdes ut baserat på typ av reglering och typ av substrat. Geologiskt 
substrat klassificerades enligt följande kategorier av partikelstorlek: i)"Fin" (lera, 
silt och sand) och ii) "grov" (grus och större). Geologiskt substrat identifierades 
med hjälp av online kartverktyget ”Jordarter” från Geological Survey of Sweden 
(2020) samt verifierades med jordprover som samlades in från tre platser längs 
varje lokal  

 

 
 

Figur 1. Karta över lokalerna som inventerades, vilka är indikerade som blå punkter på kartan (Foto: skapat med 
Google Earth) 

2.2 VATTENDRAGETS PROFIL OCH HYDROLOGI 

Vid varje lokal mättes strandprofilen i fem punkter fördelat med 10 meters 
mellanrum. Vi mätte vattendjupet i förhållande till avståndet från land i ca fem 
punkter med 0.5‐1 meters avstånd beroende på vattendragets profil. När det fanns 
ett överhäng mättes även hur långt in överhänget sträckte sig samt vattendjupet.  

Flödesdata erhölls från kraftbolagen och vi använde data från 2016 för att beräkna 
typ av reglering och hur många gånger som varje lokal korttidreglerades. Vi 
definierade en hastig flödesökning som när en flödesökning var större än 25 % 
under en timme. Medelbredden på vattendraget beräknades med hjälp av digitala 
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mätinstrument i Google Earth från fem mätningar var 30:e meter från lokalen och 
nedströms beräknades. 

2.3 PROVTAGNING I VATTEN 

Vi provtog makroevertebratsamhället genom att vi under juni månad satte ut två 
Hester‐Dendy‐provtagare (HD; Hester och Dendy, 1962) per lokal (Figur 2). Varje 
provtagare bestod av 14 masonitplattor med 3‐12 mm distans mellan plattorna. 
HD‐provtagarna var fästa med ett rep vid närmast möjliga träd. Provtagarna 
placerades ca 20 meter ifrån varandra och på ett djup så att de skulle förbli under 
vatten trots fluktuationer i vattenföringen. De placerades på ett kors av 
armeringsjärn för att minska risken för att provtagarna skulle sjunka ner i 
sedimentet. Vi mätte strömhastigheten framför, bakom och på ena sidan om 
(närmast mot land) varje HD‐provtagare. Efter ca 6 veckor samlades provtagarna 
in genom att försiktigt lyfta dem upp ur vattnet och placera dem i 100‐l‐kar. HD‐
provtagarna plockades isär och alla delar sköljdes noggrant av. Materialet silades 
genom en 500‐µm‐sil och alla synliga evertebrater samlades in och placerades i 
flaskor med 70% etanol. I lokalen vid Frykfors hade en av provtagarna hamnat på 
land och i Edsforsen försvann ett av proverna vid insamling. Därmed insamlades 
evertebrater från totalt 52 av de 54 provtagarna. Identifikationen av evertebraterna 
slutfördes på Karlstads universitet till lägsta möjliga taxonomiska nivå.  

Makroalger inventerades genom att 5 stenar av storleken 10‐20 cm plockades upp 
ur vattendraget. I de fall stora stenar saknades så användes 10 mindre stenar. 
Därefter uppskattades andelen av stenen med algförekomst enligt en skala 1‐3, där 
1=liten mängd (1‐5 %), 2= måttlig mängd (5‐50%) och 3=stor mängd (>50%) av 
makroalg som täcker stenen. Klorofyll (chl a), konduktivitet, temperatur och pH 
uppmättes i vattnet för varje lokal med hjälp av en portabel fluorometer för 
klorofyllmätning och en dito för abiotiska mätningar (BenthoTorch och YSI‐sond). 
Vid varje lokal samlades två vattenprover in under mitten av augusti, ett prov för 
fosfor (P‐tot) och kväve (N‐tot), och ett prov för löst organiskt material (DOC). 
Proverna förvarades kylda i max fyra dagar innan de lämnades in för analys, vilket 
utfördes av SYNLAB Analytics & Services Sweden AB. 

Vi sökte i elfiskeregistret (SERS) efter elfiskelokaler som låg i närheten av våra 
platser och vars flödesregim var påverkad av eventuell korttidsreglering av 
kraftverket uppströms. Till exempel inkluderas inte elfiskelokaler i eventuella 
torrfåror (ej påverkan av korttidsreglering) eller lokaler som låg på långt avstånd 
(>3 km) från turbinutloppet. Endast 6 av de 27 platserna hade elfiskedata som 
kunde användas, och vi undersökte antalet olika fiskarter som påträffats och 
noterade medelvärdet från alla elfisketillfällen från de lokaler som kunde 
associeras till våra undersökningsplatser. 
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Figur 2. Metoder som använts för inventering av (vänster) nedbrytning, (mitten) Hester-Dendy för evertebrater, 
och (höger) mätning av markfuktighet. 

2.4 PROVTAGNING PÅ LAND 

Längs med vattnet vid varje plats placerades tre inventeringsrutor (1x1m) med tio 
meters mellanrum och med den ena kanten på provytan närmast 
lågvattenpunkten. Inom ytorna identifierades kärlväxterna till artnivå förutom för 
Hierazium spp och Taraxium spp. på grund av hybridisering och mycket variabla 
former. För varje art uppskattades den procentuella täckningsgraden. Även 
täckningsgraden av olika substrat samt mossor och lavar uppskattades. I varje ruta 
mättes markfuktigheten med en fuktighetsmätare (typ HH2 med en theta probe ML3: 
Delta‐T Devices Ltd, Cambridge, England). På varje lokal uppskattades även 
procentuell täckning av träd (>2 m höga) och buskar (<2m), täckning av stenar, andelen 
död ved (antal döda träd >10 cm i diameter) samt antalet synliga öar i vattendraget. 
Bredden på strandzonen mättes på tre platser vid varje lokal baserat på gränserna för 
strandzonsvegetationen. Längs varje vattendrag togs även jordprov (3x5cm) av de 
översta 20 cm från tre ställen längs vattendraget med hjälp av en spade (10 m 
mellan provtagningsställena). Proverna sammanfördes till ett prov från varje 
vattendrag och torkades i 40°C tills proverna var helt torra. Dessa prover användes 
som verifiering av substratkategoriseringen (se 2.1).  

För att mäta nedbrytningen av organiskt material i strandzonen användes ett 
standardiserat Tepåseindex (TBI) (Keuskap et al. 2012). TBI involverar två 
standardiserade typer av te med olika nedbrytbarhetsnivåer (figur 2). Detta 
betyder att de har olika fraktioner av labila och mer resistenta kolföreningar mot 
nedbrytning (Sarneel et al. 2017). Eftersom varje tepåse består av te förpackat i en 
syntetisk påse med fina maskor används massförlust av te under 90 dagars 
inkubation i marken för att uppskatta nedbrytningshastigheten (k) och 
stabiliseringsfaktorn (S). Tepåsarna som användes i studien följer 
rekommendationerna på TBI hemsidan (www.teatime4science.org). Grönt te: Sencha 
exclusive collection EAN 8714100770542; Rooibos te: Rooibos och hibiscus infusion 
EAN 8722700188438. Före studien märket vi upp par av rooibois och grönt te med 
unika koder och vägde dem ner till närmaste 0.0001 g. I mitten av varje 
inventeringsyta placerades en påse grönt och en påse rooiboste i två hål (ca 8 cm 
djupa och ca 15 cm ifrån varandra). Lappen som indikerar vilken tepåse det är 
lämnades kvar ovan jord för att senare kunna återfinna påsarna. Efter ca 90 dagar 
hämtades påsarna i, torkades, rensades från rötter och jord och det som återstod av 

http://www.teatime4science.org/
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te vägdes. Medelvärdet för påsarna användes sedan vid analyserna för vardera 
lokal. 

2.5 STATISTIK 

Alla statistiska analyser genomfördes i R studio (R version 4.1.0 (2021‐05‐18) med 
GLM Stepwise AIC. 
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3 Resultat 

3.1 EVERTEBRATER 

Medelartrikedomen hos vattenlevande 
makroevertebrater insamlade med Hester‐
Dendy‐provtagare för alla platser var 16 
(min – max = 4 – 29). Effekten av antalet 
snabba flödesökningar (associerade med 
korttidsreglering) på artrikedomen var 
olika för platser med olika jordarter. På 
platser där grovt bottensubstrat 
dominerade (grus, sten och block) 
minskade artrikedomen med antalet 
flödesändringar, en effekt som inte fanns 
på platser med fint material (lera, sand och 
silt). Detta samspel mellan jordart och 
korttidsreglering (figur 3) visade sig i en 
statistiskt signifikant interaktionseffekt (p 
= 0,028) i den slutliga modellen (tabell A3). 
Det fanns även ett positivt samband 
mellan vattnets konduktivitet och 
artrikedomen (p = 0,004), samt mellan 
älvens bredd och artrikedomen (p = 0,011). 

Medel‐EPT‐index (antalet arter funna från 
insektordningarna dag‐ bäck‐ och 
nattsländor: Ephemeroptera, Plecoptera och 
Trichoptera) för alla platser var 7 (min – 
max = 1 – 20). Vi fann inget tydligt 
samband mellan EPT‐index och antalet 
flödesökningar även om EPT‐index kan 
tyckas vara lägre för korttidsreglerade 
vattendrag med grovt bottenmaterial 
(figur 3). I den slutliga modellen, fanns 
dock ej ett sådant statistiskt signifikant 
samband. De viktigaste faktorerna som 
påverkade EPT‐index var vattnets total‐
fosfor (p = 0,029) och konduktivitet (p = 
0,015), vattendragets bredd (p < 0,001) och 
altitud (p = 0,028), där alla samband var 
positiva (tabell A3). 

Medelvärdet av EPT‐chironomid‐index 
(abundansen av dag‐ bäck‐ och 
nattsländor delat med samma abundans 
plus abundansen av fjädermygglarver) var 
0,3 (min – max = 0,1 – 1,0). Indexet ökade 
med antalet snabba flödesökningar, men 
bara på platser med grovt substrat 

Figur 3. Evertebrater samplades med 
Hester-Dendy-provtagare. Panel (a) 
visar artrikedom, (b) EPT-index och (c) 
EPT-chironomid-index i vattendrag på 
jordar med finkornigt (● och heldragen 
regressionslinje) eller grovkornigt (○ 
och streckad regressionslinje) material 
(baserad på geologisk kartdata) som en 
funktion av antalet hastiga 
flödesförändringar (>25% ökning under 
1 h) under ett år. 
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(interaktionseffekt: p = 0,021). På platser 
med fint material, skiljde sig inte EPT‐
chironomid‐indexet mellan platser med 
och utan korttidsreglering (figur 3). Det 
fanns även ett signifikant negativt 
samband mellan platsens latitud och 
indexet (p = 0,006) i den slutliga 
modellen (tabell A3). 

3.2 ALGER & MOSSOR 

Medelkoncentrationen av klorofyll a i 
vattnet för alla provtagna platser var 
9,5 µg/l (min – max = 4,6 – 16,7). 
Koncentrationen ökade med antalet 
hastiga flödesökningar i jordar med 
finkroningt material, medan 
sambandet var det omvända för 
jordar med grovt material (figur 4), 
vilket visade sig som en signifikant 
interaktionseffekt (p = 0,023). I den 
slutliga modellen fanns även ett 
positivt samband mellan 
koncentrationen av löst organiskt kol 
(DOC) och koncentrationen av 
klorofyll a (p = 0,027; tabell A4). 
Bottnarnas algtäckning varierade 
mycket mellan de provtagna 
platserna (medelvärde och min – max 
= 26 och 0 – 92 %). En liknande 
interaktionseffekt som för klorofyll a 
fanns för täckningsgraden av 
makroalger; ett positivt samband 
mellan antalet hastiga flödesökningar 
och makroalgstäckning för platser 
med finkorniga jordar, medan denna 
positiva effekt fanns inte för 
grovkorniga jordar (figur 4). 
Bottnarna var i liten utsträckning 
täckta av akvatiska mossor (figur 4). 
De flesta platser (24 av 27) hade i 
princip ingen mosspåväxt (< 1 %) 
och på endast en plats dominerade 
mossorna (66 % täckning). 
 

Figur 4. Klorofyll a-koncentration i vattenprover, 
samt täckningsgraden av makroalger och 
akvatiska mossor mättes i reglerade vattendrag. 
Panel (a) visar koncentrationen av klorofyll a, (b) 
täckningsgraden på bottnen av makroalger och 
(c) täckningsgraden av mossor i vattendrag på 
jordar med finkornigt (● och heldragen 
regressionslinje) eller grovkornigt (○ och 
streckad regressionslinje) material (baserad på 
geologisk kartdata) som en funktion av antalet 
hastiga flödesförändringar (>25% ökning under 1 
h) under ett år. 
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3.3 NEDBRYTNING 

Det fanns ett negativt samband mellan 
nedbrytningshastighet och antalet 
hastiga flödesökningar för te‐påsar 
nedgrävda i kantzoner med grovt 
material i jorden (figur 5). Detta samband 
fanns inte i jordar med fint material, och 
det fanns därför en signifikant 
interaktionseffekt i den slutliga modellen 
(p = 0,032, tabell A2). För nedbrytningens 
stabiliseringsfaktor fanns en svag 
generell effekt av jordens material (p = 
0,046), där jordar med fint material hade 
en något högre stabiliseringsfaktor än 
jordar med grovt material (figur 5, tabell 
A2). 
 
Det fanns ett positivt samband mellan 
kantzonens bredd och antalet 
flödesökningar i jordar med fint material, 
medan detta samband var negativt i 
jordar med grovt material (figur 5). 
Förutom denna signifikanta 
interaktionseffekt (p = 0,002), innehöll 
den slutliga modellen av kantzonsbredd 
en positiv effekt av altitud (p < 0,001; 
tabell A2). 
 

3.4 STRANDZONSVÄXTER 

Den slutliga modellen av artrikedomen 
hos träd i kantzonen innehöll inga 
statistiskt signifikanta faktorer (tabell 
A2). Medelvärdet av antal trädarter för 
alla studerade platser var 6 (min – max = 

1 – 10). Det fanns en trend att antalet 
hastiga flödesökningar var negativ för 
artrikedomen av träd i vattendrag i jordar 
med grovt material, medan det omvända 
sambandet kunde skönjas i jordar med 
fint material (figur 6; interaktionseffekt, p 
= 0,067). Denna interaktionseffekt var 
frånvarande för artrikedomen hos buskar 
i kantzonen. Däremot hade kantzoner på 
jordar med grovt material generellt högre 
artrikedom än jordar med fint material (p 
= 0,001; tabell A2). Medelvärdet av antal 

Figur 5. Nedbrytningshastighet mättes 
med en standardiserad metod baserad på 
tepåsar nedgrävda i kantzonen. Panel (a) 
nedbrytningshastigheten (S), (b) 
nedbrytningens stabiliseringskoefficient 
(k) och (c) kantzonens bredd i vattendrag 
på jordar med finkornigt (● och heldragen 
regressionslinje) eller grovkornigt (○ och 
streckad regressionslinje) material 
(baserad på geologisk kartdata) som en 
funktion av antalet hastiga 
flödesförändringar (>25% ökning under 1 
h) under ett år. 
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buskarter var 6 (min – max = 1 – 11). 
Antalet flödesökningar hade ingen 
effekt på buskartrikedomen (figur 6) 
och denna faktor saknades i den 
slutliga modellen (tabell A2). 
Medelvärdet av antal arter i det 
marktäckande lagret av växter var 8 
(min – max = 2 – 14). Det fanns fler arter 
i kantzoner i jordar med grovt än i de 
med fint material (p = 0,003; figur 6). 
 

3.5 FISK 

Få platser hade tillgänglig elfiskedata 
från sträckor som låg nära kraftverkens 
turbinutlopp (n = 6). 
Medelartrikedomen hos fisk var 3 (min 
– max = 2 – 4), där de två kraftverk med 
minst antal hastiga flödesökningar hade 
flest antal arter (figur 7)(tabell A3). 
 

 

Figur 7. Artrikedom hos fisk i vattendrag på jordar 
med finkornigt (● och heldragen regressionslinje) 
eller grovkornigt (○ och streckad regressionslinje) 
material (baserad på geologisk kartdata) som en 
funktion av antalet hastiga flödesförändringar 
(>25% ökning under 1 h) under ett år. 

 

Figur 6. Träd, buskar och 
markvegetationen inventerades längs 
kantzonen längs reglerade vattendrag. 
Panel (a) visar artrikedom hos träd, (b) 
buskar och (c) markvegetationen i 
kantzoner på jordar med finkornigt (● och 
heldragen regressionslinje) eller 
grovkornigt (○ och streckad 
regressionslinje) material (baserad på 
geologisk kartdata) som en funktion av 
antalet hastiga flödesförändringar (>25% 
ökning under 1 h) under ett år. 
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4 Diskussion 

Studien visar att artrikedomen hos bottenfaunan som lever i grovt 
substrat påverkas negativt av flödesförändringar associerade till 
korttidsreglering, medan effekten av flödesförändringar inte är märkbar 
i finare substrat. Detta tillsammans med en tendens till lägre EPT 
(abundansen av dag- bäck- och nattsländor delat med samma abundans 
plus abundansen av fjädermygglarver) i grovt substrat kan indikera att 
arter som lever i grovt substrat är mer exponerade för flödesförändringar 
än arter som lever i finare substrat. 

EPT‐arter är generellt känsligare gentemot miljömässig störning än 
fjädermygglarver (Mellado‐Diaz m fl. 2019) och bentiska makroevertebrater brukar 
generellt sett ha en negativ respons till en ökning av fint material (Jones m fl. 2012). 
Dock är en minskning av EPT chironomid‐index ofta kopplat till en ökning av 
föroreningar och inte explicit flödesförändringar. Flödesförändringarna kan leda 
till att ett ökat antal makroevertebrater spolas nedströms (Timusk m fl. 2016) och 
man i denna studie kan urskilja skillnaden mellan olika evertebraters förmåga att 
hålla sig kvar till bottensubstratet när flödet förändras. Fjädermygglarver är 
därmed troligen sämre än dag‐ natt och bäcksländor på att hålla sig kvar när flödet 
ökar i vattendrag med grövre substrat, medan de är alla lika bra på att hålla sig 
kvar i vattendrag med finare substrat. Generellt sett kan man även urskilja att 
vattenkemin är viktig för bottenfaunan och att bredare vattendrag hyser fler arter. 
Detta indikerar även vikten av att säkerställa en god vattenkvalitet, vilket även det 
har visats sig påverkas av substratet (Carrie m fl. 2015). Salmonider är också 
beroende av insekter som driftar i vattnet som föda (Hayes m fl. 2000), och Miller 
och Judson, 2014 visade att förändringarna i flöde negativt påverkade driften av 
vattenlevande insekter. Underlaget för att dra starka slutsatser gällande 
artrikedomen av fisk var ej tillräckligt men det fanns en tendens till ett negativt 
samband mellan antal arter och antal flödesförändringar. Tidigare studier har även 
påvisat liknande trender, där till exempel fiskar av specifika storlekar drabbas 
hårdast av korttidsreglering (Judes m fl. 2020). Flödestoppar på mer än 15 cm h‐1 

har dessutom visat sig vara den främsta orsaken till degradering av fisksamhällen 
när de sker fler än 20 gånger per år. Det har även visats tidigare att flödestoppar 
under natten är mer skadliga för fiskar än toppar under dagen (Schmutz m fl. 
2015).  

Med ökade antal flödeförändringar ökade även halterna av klorofyll a och 
täckningen av makroalger i vattnet i vattendrag med finkornigt substrat. Den 
motsatta trenden kunde urskiljas i vattendrag dominerade av grovt substrat. Dessa 
trender beror troligen på fler olika processer. Stenar i vattendraget ökar 
flödesheterogeniteten och modifierar sedimenttransporten. Vattendrag med grovt 
substrat och med få flödesförändringar visar alltså på en hög täckning av 
makroalger men när flödesförändringarna ökar så minskar täckningen av 
makroalger. Detta har kunnat urskiljas i tidigare studier och kan bero bland annat 
på sandabrasion där sanden som suspenderats nöter bort algerna (Marttila m fl. 
2018; Luce m fl. 2010). Den ökande sedimentdepositionen i vattendrag på grund av 
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människans påverkan i avrinningsområden är ett stort problem i vattendrag där 
kapaciteten att frakta sediment är låg. När sediment deponeras på botten, 
reduceras syre och ljusförhållanden vilket orsakar skada på primära producenter 
(Marttila m fl. 2018). Ökade flödesförändringar kan därmed bidra till en ökad 
transport och minskad deposition på de stenar som finns i vattendrag av denna 
typ, vilket skulle kunna förklara den motsatta trenden i vattendrag med grovt 
respektive fint bottenmaterial. De akvatiska mossorna hade så låg förekomst att 
det inte var statistiskt möjligt att titta på skillnader mellan olika flödesregimer och 
typer av substrat. Detta tyder på att reglerade miljöer generellt är missgynnande 
för akvatiska mossor, vilket även har påvisats i en tidigare studie (Lozanovska m fl. 
2020). 

Nedbrytningen påverkas också av antalet flödesförändringar, och i vattendrag 
med grovt substrat kunde vi se ett negativt samband mellan antalet 
flödesförändringar och nedbrytningshastighet. Detta samband fanns inte i 
vattendrag med fint substrat. Vi fann även en lägre stabiliseringsfaktor i 
vattendrag med grovt substrat, vilket betyder att andelen fint material spelar en 
stor roll för stabiliseringen av instabila material. Även tidigare studier har visat att 
andelen fint material är avgörande för både nedbrytningshastigheten och 
stabiliseringsfaktorn (Sandén m fl. 2021). En högre nedbrytning i sandiga jordar 
kan bero på att det erbjuder en lämplig porstorlek för mikrober. Detta kan även 
kopplas samman med att porstorleken påverkar vatten och näringstillgången 
(Scott m fl. 1996). Nedbrytningsdynamiken har även visats bli begränsad i 
människopåverkade miljöer genom att nedbrytningssamhället störs, eller att deras 
mikrohabitat förstörs (Byrne, 2007).  Det kan därmed tänkas att mikrober 
missgynnas till högre grad vid högre porstorlek och snabba flödesförändringar, 
vilket orsakar en minskad näringstillgång. En tidigare studie har även visat en 
minskad nedbrytning i själva vattendragen nedströms om dammar, troligen 
orsakat av att de fångar upp näring som annars skulle fraktats nedströms 
(Gonzáles m fl. 2013). 

För artrikedom av markvegetation och buskar fanns det en trend med fler arter i 
kantzoner i områden med grovt än i de med fint material. Vilket i sin tur delvis 
kan kopplas till den högre erosionsrisken och den positiva kopplingen mellan fler 
arter och större överhäng, där arter ovan överhänget skyddas från erosion fram till 
dess kollaps. För antalet trädarter kunde även en svag negativ trend med 
minskande antal arter vid ökande flödesförändringar och grövre substrat urskiljas. 
Vi har dock inte i denna studie tittat djupare på till exempel fördelningen 
(diversitet eller funktionalitet) av arter eller olika livsstadium. Speciellt växter i 
groningsfasen som är mindre översvämningstoleranta, har nämligen visat sig vara 
särskilt utsatta och forslats iväg i korttidsreglerade vatten (Bejerano et al., 2020). 
Enligt en studie av Lozanovska m fl. 2020 bör dessutom strandzonens växtlighet 
delas upp i olika gillen (grupper av arter som nyttjar samma resurser eller olika 
resurser på liknande sätt) där vissa är starkt anpassade till att klara av olika 
störningar och andra är mycket dåligt anpassade till störningar.  
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Vissa studier menar att morfologisk restaurering kan ge mildrande effekter på 
korttidsreglering (Harby och Noack, 2013). Medan andra pekar på att restaurering 
av vattendrag har haft liten eller ingen ekologisk betydelse när vattendragen 
fortsatt utsätts för korttidsreglering (Muhar m fl. 2007). Den ekologiska funktionen 
på vattendragen minskar normalt med antalet flödestoppar (Schmutz 2015). Men 
oavsett om man åtgärdar de snabba flödesförändringarna så krävs ett integrerande 
tillvägagångssätt där både morfologin/kanaliseringen och korttidsregleringen tas i 
beaktning för att kunna säkerställa en god ekologisk funktion i vattendragen. 
Under det senaste årtiondet har korttidsregleringen ökat i nordiska vattendrag, 
vilket troligen kommer att fortsätta för att bland annat balansera den ökande 
användningen av vindkraft som energikälla (Ashraf m fl. 2018). Med det ökade 
behovet av korttidsreglering, ökar även behovet av att mildra dess negativa 
effekter. För att mildra effekterna av korttidsregleringen föreslås till exempel 
strukturella åtgärder så som avledning av flödestoppar till en naturlig 
retentionsvolym (t.ex. en sjö) eller morfologisk restaurering, men även 
operationella åtgärder så som att reducera extrema flödesförändringar eller 
reducera frekvensen av flödestoppar. Vilken åtgärd som passar bäst beror på vilka 
de huvudsakliga effekterna är och vattendragets egenskaper (Bruder m fl. 2016; 
Tonolla m fl. 2017). Till exempel finns det studier där forskare utvecklat 
tillvägagångssätt för att mildra effekterna av korttidsregleringen på ekologiska 
värden. I steg (1) konstruerades hydrografer som skulle representera ett framtida 
flöde, i steg (2) genomfördes statistiska analyser av de olika scenarierna, i steg (3) 
genomfördes en ekologisk utvärdering av de olika scenarierna, och i steg (4) valdes 
den lämpligaste metoden ut för att mildra effekterna (Tonolla m fl. 2017). Liknande 
utvärderingar av de undersökta vattendragen skulle kunna tillämpas för att även 
inkludera möjliga modifieringar i flöde på grund av klimatförändringar.  

Sammanfattningsvis indikerar resultaten på att förekomst av många 
flödesförändringar får skilda effekter på olika typer av organismgrupper beroende 
på vilket substrat som dominerar. I vattendrag med många flödesförändringar och 
grovt substrat är artrikedomen låg hos bottenfauna och träd, samt att 
nedbrytningen går långsamt i jämförelse med vattendrag utan korttidsreglering. I 
vattendrag med fint substrat så ser man istället en ökning av makroalger och 
klorofyll a när det förekommer många flödesförändringar. För att mildra 
effekterna av korttidsreglering i ett framtida klimat krävs kunskap om vilka 
ekosystemprocesser och ekologiska värden som påverkas i vattendragen, vilket 
detta är ett första steg mot. Resultaten visar även att dessa komplexa system kräver 
platsanpassade åtgärder för skilda geomorfologiska grundförutsättningar.  
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Tabell A1. Lokaler, vattendrag samt koordinater och altitud. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal Vattendrag Longitud Latitud Altitud (mha) 

Örlingen Svartälven 14°39'88"E 59°89'02"N 243 

Brattfors Svartälven 14°63'85"E  59°39'75"N 137 

Karåsforsen Svartälven 14°59'70"E  59°36'98"N 134 

Västerkvarn  Kolbäcksån 16°25'45"E  59°54'61"N 19 

Åtorp Gullsångsälven 14°34'26"E  59°09'32"N 83 

Gullsång Gullsångsälven 14°11'09"E  58°98'74"N 67 

Frykfors  Norsälven 13°28'32"E  59°52'63"N 71 

Furudal  Oreälven 15°17'66"E  61°17'94"N 200 

Lima Västerdalälven 13°42'48"E 60°78'71"N 335 

Lindbyn Västerdalälven 14°99'09"E 60°51'51"N 164 

Väsa Österdalälven 14°10'30"E 61°17'19"N 231 

Gävunda  Vanån 14°13'23"E 60°72'98"N 267 

Eldforsen  Västradalälven 14°23'79"E 60°44'26"N 241 

Hummelforsen  Västerdalälven 14°17'04"E 60°45'09"N 256 

Blyberg Österdalälven 14°16'22"E 61°14'74"N 269 

Dals Långed Upperudälven 12°30'18"E 58°92'30"N 66 

Malfors Motala ström 15°50'45"E 58°52'14"N 96 

Borensborg  Motala ström 15°32'24"E 58°55'40"N 69 

Edsforsen  Klarälven 13°51'86"E 60°05'95"N 159 

Skoga Klarälven 13°53'22"E 60°04'49"N 170 

Röbjörke Norsälv 13°01'49"E 60°14'62"N 70 

Edsvalla Norsälv 13°22'04"E 59°44'03"N 69 

Röjdan Röjdån 12°96'81"E 60°13'46"N 89 

Skråmforsen Svartälven 14°60'93"E   59°37'80"N 134 

Vässinkoski  Oreälven  14°45'46"E 61°29'35"N  360 

Noppikoski Oreälven 14°58'17"E 61°28'04"N 263 

Horrmund   Västerdalälven 13°10'14"E 61°16'39"N 357 
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Tabell A2. Slutmodeller för trädarter, buskarter, artantal av markvegetation, strandzonensbredd 
samt nedbrytningshastighet (k) och stabiliseringsfaktor (S). Fetstil indikerar signifikans och * nära 
signifikans. 

 Slutmodel Standard 
Error 

t-värde P-värde  

Trädarter Flödesändringar* Substrat 0,005 -1,924 0,067*  

 Överhäng 0,055 1,626 0,118  

 Substrat 1,284 0,899 0,378  

 Flödesändringar 0,008 1,864 0,076*  

      

Buskarter Substrat 0,897 3,647 0,001  

 Överhäng 0,053 1,563 0,131  

      

Markvegetation 
artantal 

Substrat 1,069 3,268 0,003  

 Vattendragetsbredd 0,011 1,651 0,112  

 

Strandzonsbredd Flödesändringar* Substrat 0,010 -3,622 0,002  

 Altitud 0,011 3,824 0,001  

 Flödesändringar 0,016 3,203 0,004  

 Substrat 2,728 1,032 0,313  

      

k Flödesändringar <0.001 -2,870 0,009  

 Substrat 0,001 -1,479 0,153  

 Latitud <0,001 -1,423 0,169  

 Flödesändringar* Substrat <0,001 2,288 0,032  

      

S Flödesändringar <0,001 -1,466 0,157  

 Substrat 0,021 2,117 0,046  

 Markfuktighet <0,001 1,767 0,091  

 Latitud 0,012 -1,419 0,170  
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Tabell A3. Slutmodeller för fiskartrikedom och artrikedom, EPT-index samt EPT-chironomid index för 
evertebrater. Fetstil indikerar signifikans och * nära signifikans. 

 Slutmodel Standard 
Error 

t-värde P-värde 

Evertebrater 
artrikedom 

Konduktivitet 0,048 3,322 0,004 

 Vattendragets bredd 0,023 2,815 0,012 

 Flödesändringar* Substrat 0,010 -2,395 0,028 

 Tot-P 0,211 1,383 0,184 

 DOC  1,941 0,068* 

 Latitud 1,872 1,503 0,150 

 Flödesändringar 0,017 2,279 0,035 

 Substrat 2,669 
 
 

-0,279 0,784 
 

EPT-index Substrat 1,480 -1,709 0,103 

 Tot-P 0,129 2,355 0,029 

 Konduktivitet 0,025 2,666 0,015 

 DOC 0,353 1,856 0,078 

 Altitud 0,007 2,368 0,028 

 Vattendragets bredd 0,012 4,471 <0,001 

     

EPT-chironomid 
index 

Flödesändringar 0,001 -1,984 0,060* 

 Substrat 0,099 0,664 0,514 

 DOC 0,018 1,584 0,128 

 Latitud 0,538 -3,044 0,006 

 Flödesändringar* Substrat 
 

0,001 2,489 0,021 

     

Fisk Flödesändringar 0,004 -0,233 0,845 

 Substrat 0,659 -0,214 0,851 

 Flödesändringar* Substrat 
 

0,002 0,118 0,916 
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Tabell A4. Slutmodeller för makroalger och klorofyll. Fetstil indikerar signifikans. 

 Slutmodel Standard 
Error 

t-värde P-värde 

Makroalger Flödesändringar 0,105 2,430 0,025 

 Substrat 15,372 1,354 0,191 

 Longitud 5,557 1,454 0,170 

 Altitud 0,061 1,753 0,095 

 Flödesändringar* Substrat 
 

0,062 -2,363 0,028 

Chl a Flödesändringar 0,009 2,244 0,035 

 Substrat 1,498 1,074 0,294 

 DOC 0,252 2,374 0,027 

 Flödesändringar* Substrat 
 

0,006 -2,450 0,023 

 

 



KORTTIDSREGLERINGENS PÅVERKAN 
PÅ BIOLOGIN VARIERAR MED VATTEN- 
DRAGETS GEOMORFOLOGI
För hållbart nyttjande av vatten för elproduktion bör modern vattenkraft be-
drivas så att de miljömässiga värden och ekosystemtjänster knutna till vatten-
dragen bevaras eller återskapas. Syftet med projektet har varit att undersöka 
hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget påverkar effekter av kort-
tidsreglering på biologiska värden. 

Resultaten indikerar att förekomst av många flödesförändringar får skilda 
effekter på olika typer av organismgrupper beroende på vilket substrat som 
dominerar. I vattendrag med många flödeförändringar och grovt substrat är 
artrikedomen låg hos bottenfauna och träd. Nedbrytningen går långsamt i jäm-
förelse med vattendrag utan korttidsreglering. I vattendrag med fint substrat 
ses i stället en ökning av makroalger och klorofyll a när det förekommer många 
flödesförändringar. Resultaten visar även att dessa komplexa system kräver 
platsanpassade åtgärder och att de skilda geomorfologiska grundförutsättning-
arna måste tas i beaktning vid nya eventuella förändringar i flöde och åtgärder. 

Ett nytt steg i energiforskningen
Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk 
forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av  resultat 
inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden,   
och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via  
omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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Förord

Vattenkraften i Sverige ska omprövas och erhålla moderna miljövillkor, enligt den nationella prövningsplanen som beslutades av regeringen i juni 2020. I omprövningen ska miljömässiga värden tas i beaktande och modern vattenkraft bör bedrivas så att de miljömässiga värden och ekosystemtjänster knutna till vattendragen bevaras eller återskapas.

Syftet med det här projektet är att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden, till exempel arters förekomst och täthet, det vill säga vad som utmärker ett vattendrag där korttidsreglering har stora respektive små effekter på organismsamhällen.
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Sammanfattning

För hållbart nyttjande av vatten för elproduktion bör modern vattenkraft bedrivas så att de miljömässiga värden och ekosystemtjänster knutna till vattendragen bevaras eller återskapas. Syftet med det här projektet är att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden, till exempel arters förekomst och täthet, det vill säga vad som utmärker ett vattendrag där korttidsreglering har stora respektive små effekter på organismsamhällen. 

Vårt mål var att identifiera de viktigaste faktorerna som avgör korttidsregleringens effekter med avseende på aspekter av kantzonsvegetationen, fisksamhället, plankton samt bottenfaunan. Inom projektet strävade vi efter att identifiera orsaker som gör att korttidsregleringens biologiska påverkan varierar mellan olika områden. Detta innebär att vi fokuserade på att skilja ut geomorfologiska förutsättningar som medför begränsad påverkan respektive större påverkan från korttidsreglering på biologin. Från och med 2022 kommer tillstånden för alla svenska vattenkraftverk att omprövas mot modern miljölagstiftning, vilket innebär att både tillgång på tillförlitlig elförsörjning och miljömässiga värden måste tas i beaktande. Det globala miljömålet om minskad klimatpåverkan gör att vattenkraften som en källa till energi blir allt viktigare, då vi måste ställa om från användande av fossila bränslen till förnybara energiformer. Vattenkraftens negativa effekter på biologisk mångfald samt på ekologin och enskilda arter, måste dock minimeras för att vattenkraften ska anses som ett hållbart och miljövänligt alternativ.  

Vi studerade 27 lokaler fördelade längs 12 vattendrag belägna i mellersta Sverige. Vattenkraftverken vilka låg uppströms från de undersökta lokalerna var av medelstorlek och har en effekt mellan 2,5–40 MW med ett snitt på 9,8 MW. Datainsamlingen genomfördes under sommaren 2020, och studielokalerna valdes ut baserat på typ av reglering och typ av substrat (fint och grovt). Vid varje lokal samlades data in angående strandzonens växtlighet, bottenfauna, nedbrytning, alger, mossor och vattenkvalitet. Även information gällande fiskarter samlades in där dessa fanns tillgängliga. Vi fann att ökade flödesförändringar får skilda effekter på olika typer av organismgrupper beroende på vilket substrat som dominerar. Därmed är det svårt att ge ett generellt och entydigt svar på frågan om vad som utmärker ett vattendrag där korttidsregleringen har stora respektive små effekter. I vattendrag med grovt substrat minskar antalet arter av bottenfauna och träd när flödesförändringarna (associerade med korttidsreglering) ökar. Även nedbrytningshastigheten i kantzonen uppvisar ett negativt samband med antalet flödesökningar i vattendrag med grovt substrat. I vattendrag med fint substrat ser man inte dessa samband; istället finns ett positivt samband mellan antalet flödesökningar och täckning av makroalger och koncentration av klorofyll a i vattnet. Detta innebär att flera av korttidsregleringens effekter på olika biologiska processer och nivåer verkar moduleras av geomorfologin.



Nyckelord

Korttidsreglering, vattenkraft, hållbart nyttjande, biologiska värden



		

		Korttidsregleringens påverkan på biologin varierar med vattendragets geomorfologi









		5

		









		5

		









Summary

For sustainable use of water for electricity production, modern hydropower should be conducted so that the environmental values and ecosystem services of rivers are preserved or recreated. The purpose of this project is to investigate how geomorphological parameters of the river mediate the effects of hydropeaking on biological values, i.e. what characterizes a river where hydropeaking has large and small effects on organism communities.

Our goal was to identify the most important factors that determine the effects of hydropeaking focusing on aspects of the riparian zone vegetation, the fish community, plankton and the benthic fauna. Within the project, we strived to identify aspects of the river that cause the biological impact of hydropeaking to vary. This means that we focus on understanding how geomorphological conditions mediate the impact from short-term regulation on organisms. From 2022, the permit for all Swedish hydropower plants will be relicensed according to modern environmental legislation, meaning that both robustness of the electricity supply system and environmental values must be considered. The global environmental goal of reducing climate impact means that hydropower as a source of energy is becoming increasingly important, as we must switch from the use of fossil fuels to renewable forms of energy. However, the negative effects of hydropower on biodiversity, the ecology, and individual species should be minimized for hydropower to be considered a sustainable and environmentally friendly alternative.

We studied 27 sites distributed along 12 watercourses located in central Sweden. The hydropower plants, which were upstream from the surveyed area were of medium size and produce between 2.5–40 MW with an average of 9.8 MW. The data collection was carried out during the summer of 2020, and the study sites were selected based on the type of regulation and the type of substrate (fine and coarse). At each site, data were collected regarding the riparian zone's vegetation, benthic fauna, decomposition, algae, mosses and water quality. Information on fish species was also collected where these were available. There was no general answer to what characterizes a river where hydropeaking has large and small effects on organism communities, instead our study shows that increased changes in flow have different effects on different types of organism groups depending on which substrate that dominates. In rivers with coarse substrate, the number of species of benthic fauna and trees decreases when the flow changes (associated with hydropeaking) increase. The decomposition rate in the riparian zone also shows a negative correlation with increased changes in flow in rivers with coarse substrate. In rivers with fine substrate, these connections are not seen; instead, there is a positive relationship between many hydropeaking events and coverage of macroalgae and concentration of chlorophyll a in the water. This means that several of the effects of hydropeaking on different biological processes and levels are modulated by the geomorphology.
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1 Bakgrund och syfte

Vattenkraft är för närvarande en av de viktigaste källorna till förnybar energi i världen. Allt eftersom behovet av att byta ut fossila bränslen mot förnybara energikällor ökar, så förväntas även behovet av vattenkraft att öka under de kommande decennierna (International Energy Agency, 2019). I Sverige utgör mängden el som genereras årligen från vattenkraft ca 45 % av den totala energiproduktionen (Molin, 2016). På grund av det låga koldioxidutsläppet anses vattenkraft ofta som mindre skadligt för miljön i jämförelse med andra energikällor. Dock leder vattenkraftverk och dammar ofta till en försämrad funktion hos vattendragens ekosystem (Renöfält m fl., 2010). 

Vattendrag, kanaler, dammar och reservoarer är alla delar av ett större multifunktionellt system som tillhandahåller bland annat dricksvatten, energi, översvämningsskydd och rekreation. I Sverige finns drygt 2000 vattenkraftverk vilka är utspridda över hela landet även om de stora kraftverken finns främst i den norra delen av landet. Tillsammans med konnektivitetspåverkan, är den största konsekvensen av vattenkraft på vattendraget förändring av det naturliga flödesmönstret. Regleringen av vattnet förändrar flödesdynamiken under året och ger höga vinterflöden, lägre vårfloder och ibland snabba kortidsförändringar. Produktionen av vattenkraft är behovsstyrd och måste justeras beroende på efterfrågan på elektricitet. Vattenkraftverken arbetar därmed ofta genom att generera mycket elektricitet under korta perioder och skapar därmed snabba fluktuationer i flöde. Denna process där produktion av vattenkraft sker genom kortvariga (>dagliga) variationer av vattenutsläpp kallas för korttidsreglering (Bejerano m fl., 2019).

När vattendrag regleras förändras deras hydrologiska, fysiska och kemiska struktur och egenskaper vilket kan få stora konsekvenser för växter och djur som lever i dessa system (Renöfält m fl., 2013; Pilotto m fl., 2018). Korttidsregleringen skapar ofta en än mer ansträngd situation för växter och djur och forskning har till exempel visat på en förlust av strandzonsväxter (Bejerano m fl., 2017). Andra studier har visat en negativ påverkan på fisksamhällen (Young et al., 2011) och evertebrater (Bruno m fl., 2016). Påverkan av vattenkraft på ekologin har gjort att man letar efter alternativa lösningar för att minska dess negativa effekter. Till exempel har modellering använts för att studera hur ekologin i vattendrag med vattenkraft och skiftande morfologi påverkas (Vanzo m fl., 2016). Detta har bland annat visat att habitatdiversitet och strandning av fiskar är starkt beroende av vattendragets morfologi och att en variation i morfologin mellan enkla och meandrande vattendrag ger den bästa ekohydrauliska avvägningen (Vanzo m fl., 2016).  

Geomorfologin ger de grundläggande förutsättningarna för vattendragens ekosystemfunktioner och biologiska mångfald (Elosegi m fl., 2010). Förändringar i vattendragets bredd och lutning är beroende av generella geologiska karaktärsdrag i den omgivande miljön (Dade m fl., 2011). Människan har dock förändrat de naturliga drivkrafterna genom urbanisering och reglering av vattendrag (Elosegi m fl., 2010). Den underliggande geologin i ett vattendrag påverkar även till exempel vilket typ av substrat som finns tillgängligt i vattendraget för evertebrater att kolonisera såväl som vattenkemin (Carrie m fl., 2015). Korttidsregleringen påverkar även vattendraget genom en ökad nedströmstransport av finare substrat (Vericat m fl., 2020). Förändringar i hydrologin kommer alltså att påverka vilken typ av substrat som kommer finnas tillgänglig och därmed vilka typer av habitat. Denna interaktion mellan geologi och hydrologi är därmed avgörande för olika biologiska samhällens överlevnad. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden, det vill säga vad som utmärker ett vattendrag där korttidsreglering har stora respektive små effekter på organismsamhällen.

Målet var att identifiera de viktigaste faktorerna som avgör korttidsregleringens effekter, med avseende på aspekter av kantzonsvegetationen, antal fiskarter, plankton samt bottenfaunan. 



Material och Metod

1.1 Studieområde

Under sommaren 2020 undersöktes totalt 27 platser, med olika typer av flödesreglering. Dessa platser var fördelade längs 12 vattendrag belägna i mellersta Sverige (Figur 1, Tabell A1). Vattenkraftverken vilka låg uppströms från de undersökta lokalerna var av medelstorlek och producerar mellan 2,5–40 MW med ett snitt på 9,8 MW. Datainsamlingen genomfördes under juni och augusti 2020, och lokalerna valdes ut baserat på typ av reglering och typ av substrat. Geologiskt substrat klassificerades enligt följande kategorier av partikelstorlek: i)"Fin" (lera, silt och sand) och ii) "grov" (grus och större). Geologiskt substrat identifierades med hjälp av online kartverktyget ”Jordarter” från Geological Survey of Sweden (2020) samt verifierades med jordprover som samlades in från tre platser längs varje lokal 







Figur 1. Karta över lokalerna som inventerades, vilka är indikerade som blå punkter på kartan (Foto: skapat med Google Earth)

1.2 Vattendragets profil och hydrologi

Vid varje lokal mättes strandprofilen i fem punkter fördelat med 10 meters mellanrum. Vi mätte vattendjupet i förhållande till avståndet från land i ca fem punkter med 0.5-1 meters avstånd beroende på vattendragets profil. När det fanns ett överhäng mättes även hur långt in överhänget sträckte sig samt vattendjupet. 

Flödesdata erhölls från kraftbolagen och vi använde data från 2016 för att beräkna typ av reglering och hur många gånger som varje lokal korttidreglerades. Vi definierade en hastig flödesökning som när en flödesökning var större än 25 % under en timme. Medelbredden på vattendraget beräknades med hjälp av digitala mätinstrument i Google Earth från fem mätningar var 30:e meter från lokalen och nedströms beräknades.

1.3 Provtagning i vatten

Vi provtog makroevertebratsamhället genom att vi under juni månad satte ut två Hester-Dendy-provtagare (HD; Hester och Dendy, 1962) per lokal (Figur 2). Varje provtagare bestod av 14 masonitplattor med 3-12 mm distans mellan plattorna. HD-provtagarna var fästa med ett rep vid närmast möjliga träd. Provtagarna placerades ca 20 meter ifrån varandra och på ett djup så att de skulle förbli under vatten trots fluktuationer i vattenföringen. De placerades på ett kors av armeringsjärn för att minska risken för att provtagarna skulle sjunka ner i sedimentet. Vi mätte strömhastigheten framför, bakom och på ena sidan om (närmast mot land) varje HD-provtagare. Efter ca 6 veckor samlades provtagarna in genom att försiktigt lyfta dem upp ur vattnet och placera dem i 100-l-kar. HD-provtagarna plockades isär och alla delar sköljdes noggrant av. Materialet silades genom en 500-µm-sil och alla synliga evertebrater samlades in och placerades i flaskor med 70% etanol. I lokalen vid Frykfors hade en av provtagarna hamnat på land och i Edsforsen försvann ett av proverna vid insamling. Därmed insamlades evertebrater från totalt 52 av de 54 provtagarna. Identifikationen av evertebraterna slutfördes på Karlstads universitet till lägsta möjliga taxonomiska nivå. 

Makroalger inventerades genom att 5 stenar av storleken 10-20 cm plockades upp ur vattendraget. I de fall stora stenar saknades så användes 10 mindre stenar. Därefter uppskattades andelen av stenen med algförekomst enligt en skala 1-3, där 1=liten mängd (1-5 %), 2= måttlig mängd (5-50%) och 3=stor mängd (>50%) av makroalg som täcker stenen. Klorofyll (chl a), konduktivitet, temperatur och pH uppmättes i vattnet för varje lokal med hjälp av en portabel fluorometer för klorofyllmätning och en dito för abiotiska mätningar (BenthoTorch och YSI-sond). Vid varje lokal samlades två vattenprover in under mitten av augusti, ett prov för fosfor (P-tot) och kväve (N-tot), och ett prov för löst organiskt material (DOC). Proverna förvarades kylda i max fyra dagar innan de lämnades in för analys, vilket utfördes av SYNLAB Analytics & Services Sweden AB.

Vi sökte i elfiskeregistret (SERS) efter elfiskelokaler som låg i närheten av våra platser och vars flödesregim var påverkad av eventuell korttidsreglering av kraftverket uppströms. Till exempel inkluderas inte elfiskelokaler i eventuella torrfåror (ej påverkan av korttidsreglering) eller lokaler som låg på långt avstånd (>3 km) från turbinutloppet. Endast 6 av de 27 platserna hade elfiskedata som kunde användas, och vi undersökte antalet olika fiskarter som påträffats och noterade medelvärdet från alla elfisketillfällen från de lokaler som kunde associeras till våra undersökningsplatser.



Figur 2. Metoder som använts för inventering av (vänster) nedbrytning, (mitten) Hester-Dendy för evertebrater, och (höger) mätning av markfuktighet.

1.4 Provtagning på land

Längs med vattnet vid varje plats placerades tre inventeringsrutor (1x1m) med tio meters mellanrum och med den ena kanten på provytan närmast lågvattenpunkten. Inom ytorna identifierades kärlväxterna till artnivå förutom för Hierazium spp och Taraxium spp. på grund av hybridisering och mycket variabla former. För varje art uppskattades den procentuella täckningsgraden. Även täckningsgraden av olika substrat samt mossor och lavar uppskattades. I varje ruta mättes markfuktigheten med en fuktighetsmätare (typ HH2 med en theta probe ML3: Delta-T Devices Ltd, Cambridge, England). På varje lokal uppskattades även procentuell täckning av träd (>2 m höga) och buskar (<2m), täckning av stenar, andelen död ved (antal döda träd >10 cm i diameter) samt antalet synliga öar i vattendraget. Bredden på strandzonen mättes på tre platser vid varje lokal baserat på gränserna för strandzonsvegetationen. Längs varje vattendrag togs även jordprov (3x5cm) av de översta 20 cm från tre ställen längs vattendraget med hjälp av en spade (10 m mellan provtagningsställena). Proverna sammanfördes till ett prov från varje vattendrag och torkades i 40°C tills proverna var helt torra. Dessa prover användes som verifiering av substratkategoriseringen (se 2.1). 

För att mäta nedbrytningen av organiskt material i strandzonen användes ett standardiserat Tepåseindex (TBI) (Keuskap et al. 2012). TBI involverar två standardiserade typer av te med olika nedbrytbarhetsnivåer (figur 2). Detta betyder att de har olika fraktioner av labila och mer resistenta kolföreningar mot nedbrytning (Sarneel et al. 2017). Eftersom varje tepåse består av te förpackat i en syntetisk påse med fina maskor används massförlust av te under 90 dagars inkubation i marken för att uppskatta nedbrytningshastigheten (k) och stabiliseringsfaktorn (S). Tepåsarna som användes i studien följer rekommendationerna på TBI hemsidan (www.teatime4science.org). Grönt te: Sencha exclusive collection EAN 8714100770542; Rooibos te: Rooibos och hibiscus infusion EAN 8722700188438. Före studien märket vi upp par av rooibois och grönt te med unika koder och vägde dem ner till närmaste 0.0001 g. I mitten av varje inventeringsyta placerades en påse grönt och en påse rooiboste i två hål (ca 8 cm djupa och ca 15 cm ifrån varandra). Lappen som indikerar vilken tepåse det är lämnades kvar ovan jord för att senare kunna återfinna påsarna. Efter ca 90 dagar hämtades påsarna i, torkades, rensades från rötter och jord och det som återstod av te vägdes. Medelvärdet för påsarna användes sedan vid analyserna för vardera lokal.

1.5 Statistik

Alla statistiska analyser genomfördes i R studio (R version 4.1.0 (2021-05-18) med GLM Stepwise AIC.

2 Resultat

2.1 Evertebrater

Medelartrikedomen hos vattenlevande makroevertebrater insamlade med Hester-Dendy-provtagare för alla platser var 16 (min – max = 4 – 29). Effekten av antalet snabba flödesökningar (associerade med korttidsreglering) på artrikedomen var olika för platser med olika jordarter. På platser där grovt bottensubstrat dominerade (grus, sten och block) minskade artrikedomen med antalet flödesändringar, en effekt som inte fanns på platser med fint material (lera, sand och silt). Detta samspel mellan jordart och korttidsreglering (figur 3) visade sig i en statistiskt signifikant interaktionseffekt (p = 0,028) i den slutliga modellen (tabell A3). Det fanns även ett positivt samband mellan vattnets konduktivitet och artrikedomen (p = 0,004), samt mellan älvens bredd och artrikedomen (p = 0,011).

Medel-EPT-index (antalet arter funna från insektordningarna dag- bäck- och nattsländor: Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera) för alla platser var 7 (min – max = 1 – 20). Vi fann inget tydligt samband mellan EPT-index och antalet flödesökningar även om EPT-index kan tyckas vara lägre för korttidsreglerade vattendrag med grovt bottenmaterial (figur 3). I den slutliga modellen, fanns dock ej ett sådant statistiskt signifikant samband. De viktigaste faktorerna som påverkade EPT-index var vattnets total-fosfor (p = 0,029) och konduktivitet (p = 0,015), vattendragets bredd (p < 0,001) och altitud (p = 0,028), där alla samband var positiva (tabell A3).Figur 3. Evertebrater samplades med Hester-Dendy-provtagare. Panel (a) visar artrikedom, (b) EPT-index och (c) EPT-chironomid-index i vattendrag på jordar med finkornigt (● och heldragen regressionslinje) eller grovkornigt (○ och streckad regressionslinje) material (baserad på geologisk kartdata) som en funktion av antalet hastiga flödesförändringar (>25% ökning under 1 h) under ett år.





Medelvärdet av EPT-chironomid-index (abundansen av dag- bäck- och nattsländor delat med samma abundans plus abundansen av fjädermygglarver) var 0,3 (min – max = 0,1 – 1,0). Indexet ökade med antalet snabba flödesökningar, men bara på platser med grovt substrat (interaktionseffekt: p = 0,021). På platser med fint material, skiljde sig inte EPT-chironomid-indexet mellan platser med och utan korttidsreglering (figur 3). Det fanns även ett signifikant negativt samband mellan platsens latitud och indexet (p = 0,006) i den slutliga modellen (tabell A3).

2.2 Alger & Mossor

Medelkoncentrationen av klorofyll a i vattnet för alla provtagna platser var 9,5 µg/l (min – max = 4,6 – 16,7). Koncentrationen ökade med antalet hastiga flödesökningar i jordar med finkroningt material, medan sambandet var det omvända för jordar med grovt material (figur 4), vilket visade sig som en signifikant interaktionseffekt (p = 0,023). I den slutliga modellen fanns även ett positivt samband mellan koncentrationen av löst organiskt kol (DOC) och koncentrationen av klorofyll a (p = 0,027; tabell A4).

Bottnarnas algtäckning varierade mycket mellan de provtagna platserna (medelvärde och min – max = 26 och 0 – 92 %). En liknande interaktionseffekt som för klorofyll a fanns för täckningsgraden av makroalger; ett positivt samband mellan antalet hastiga flödesökningar och makroalgstäckning för platser med finkorniga jordar, medan denna positiva effekt fanns inte för grovkorniga jordar (figur 4). Bottnarna var i liten utsträckning täckta av akvatiska mossor (figur 4). De flesta platser (24 av 27) hade i princip ingen mosspåväxt (< 1 %) och på endast en plats dominerade mossorna (66 % täckning).Figur 4. Klorofyll a-koncentration i vattenprover, samt täckningsgraden av makroalger och akvatiska mossor mättes i reglerade vattendrag. Panel (a) visar koncentrationen av klorofyll a, (b) täckningsgraden på bottnen av makroalger och (c) täckningsgraden av mossor i vattendrag på jordar med finkornigt (● och heldragen regressionslinje) eller grovkornigt (○ och streckad regressionslinje) material (baserad på geologisk kartdata) som en funktion av antalet hastiga flödesförändringar (>25% ökning under 1 h) under ett år.







2.3 Nedbrytning

Det fanns ett negativt samband mellan nedbrytningshastighet och antalet hastiga flödesökningar för te-påsar nedgrävda i kantzoner med grovt material i jorden (figur 5). Detta samband fanns inte i jordar med fint material, och det fanns därför en signifikant interaktionseffekt i den slutliga modellen (p = 0,032, tabell A2). För nedbrytningens stabiliseringsfaktor fanns en svag generell effekt av jordens material (p = 0,046), där jordar med fint material hade en något högre stabiliseringsfaktor än jordar med grovt material (figur 5, tabell A2).



Det fanns ett positivt samband mellan kantzonens bredd och antalet flödesökningar i jordar med fint material, medan detta samband var negativt i jordar med grovt material (figur 5). Förutom denna signifikanta interaktionseffekt (p = 0,002), innehöll den slutliga modellen av kantzonsbredd en positiv effekt av altitud (p < 0,001; tabell A2).



2.4 Strandzonsväxter

Den slutliga modellen av artrikedomen hos träd i kantzonen innehöll inga statistiskt signifikanta faktorer (tabell A2). Medelvärdet av antal trädarter för alla studerade platser var 6 (min – max = 1 – 10). Det fanns en trend att antalet hastiga flödesökningar var negativ för artrikedomen av träd i vattendrag i jordar med grovt material, medan det omvända sambandet kunde skönjas i jordar med fint material (figur 6; interaktionseffekt, p = 0,067). Denna interaktionseffekt var frånvarande för artrikedomen hos buskar i kantzonen. Däremot hade kantzoner på jordar med grovt material generellt högre artrikedom än jordar med fint material (p = 0,001; tabell A2). Medelvärdet av antal buskarter var 6 (min – max = 1 – 11). Antalet flödesökningar hade ingen effekt på buskartrikedomen (figur 6) och denna faktor saknades i den slutliga modellen (tabell A2). Medelvärdet av antal arter i det marktäckande lagret av växter var 8 (min – max = 2 – 14). Det fanns fler arter i kantzoner i jordar med grovt än i de med fint material (p = 0,003; figur 6).Figur 5. Nedbrytningshastighet mättes med en standardiserad metod baserad på tepåsar nedgrävda i kantzonen. Panel (a) nedbrytningshastigheten (S), (b) nedbrytningens stabiliseringskoefficient (k) och (c) kantzonens bredd i vattendrag på jordar med finkornigt (● och heldragen regressionslinje) eller grovkornigt (○ och streckad regressionslinje) material (baserad på geologisk kartdata) som en funktion av antalet hastiga flödesförändringar (>25% ökning under 1 h) under ett år.







2.5 Fisk

Få platser hade tillgänglig elfiskedata från sträckor som låg nära kraftverkens turbinutlopp (n = 6). Medelartrikedomen hos fisk var 3 (min – max = 2 – 4), där de två kraftverk med minst antal hastiga flödesökningar hade flest antal arter (figur 7)(tabell A3).

Figur 7. Artrikedom hos fisk i vattendrag på jordar med finkornigt (● och heldragen regressionslinje) eller grovkornigt (○ och streckad regressionslinje) material (baserad på geologisk kartdata) som en funktion av antalet hastiga flödesförändringar (>25% ökning under 1 h) under ett år.



Figur 6. Träd, buskar och markvegetationen inventerades längs kantzonen längs reglerade vattendrag. Panel (a) visar artrikedom hos träd, (b) buskar och (c) markvegetationen i kantzoner på jordar med finkornigt (● och heldragen regressionslinje) eller grovkornigt (○ och streckad regressionslinje) material (baserad på geologisk kartdata) som en funktion av antalet hastiga flödesförändringar (>25% ökning under 1 h) under ett år.







3 Diskussion

Studien visar att artrikedomen hos bottenfaunan som lever i grovt substrat påverkas negativt av flödesförändringar associerade till korttidsreglering, medan effekten av flödesförändringar inte är märkbar i finare substrat. Detta tillsammans med en tendens till lägre EPT (abundansen av dag- bäck- och nattsländor delat med samma abundans plus abundansen av fjädermygglarver) i grovt substrat kan indikera att arter som lever i grovt substrat är mer exponerade för flödesförändringar än arter som lever i finare substrat.

EPT-arter är generellt känsligare gentemot miljömässig störning än fjädermygglarver (Mellado-Diaz m fl. 2019) och bentiska makroevertebrater brukar generellt sett ha en negativ respons till en ökning av fint material (Jones m fl. 2012). Dock är en minskning av EPT chironomid-index ofta kopplat till en ökning av föroreningar och inte explicit flödesförändringar. Flödesförändringarna kan leda till att ett ökat antal makroevertebrater spolas nedströms (Timusk m fl. 2016) och man i denna studie kan urskilja skillnaden mellan olika evertebraters förmåga att hålla sig kvar till bottensubstratet när flödet förändras. Fjädermygglarver är därmed troligen sämre än dag- natt och bäcksländor på att hålla sig kvar när flödet ökar i vattendrag med grövre substrat, medan de är alla lika bra på att hålla sig kvar i vattendrag med finare substrat. Generellt sett kan man även urskilja att vattenkemin är viktig för bottenfaunan och att bredare vattendrag hyser fler arter. Detta indikerar även vikten av att säkerställa en god vattenkvalitet, vilket även det har visats sig påverkas av substratet (Carrie m fl. 2015). Salmonider är också beroende av insekter som driftar i vattnet som föda (Hayes m fl. 2000), och Miller och Judson, 2014 visade att förändringarna i flöde negativt påverkade driften av vattenlevande insekter. Underlaget för att dra starka slutsatser gällande artrikedomen av fisk var ej tillräckligt men det fanns en tendens till ett negativt samband mellan antal arter och antal flödesförändringar. Tidigare studier har även påvisat liknande trender, där till exempel fiskar av specifika storlekar drabbas hårdast av korttidsreglering (Judes m fl. 2020). Flödestoppar på mer än 15 cm h-1 har dessutom visat sig vara den främsta orsaken till degradering av fisksamhällen när de sker fler än 20 gånger per år. Det har även visats tidigare att flödestoppar under natten är mer skadliga för fiskar än toppar under dagen (Schmutz m fl. 2015). 

Med ökade antal flödeförändringar ökade även halterna av klorofyll a och täckningen av makroalger i vattnet i vattendrag med finkornigt substrat. Den motsatta trenden kunde urskiljas i vattendrag dominerade av grovt substrat. Dessa trender beror troligen på fler olika processer. Stenar i vattendraget ökar flödesheterogeniteten och modifierar sedimenttransporten. Vattendrag med grovt substrat och med få flödesförändringar visar alltså på en hög täckning av makroalger men när flödesförändringarna ökar så minskar täckningen av makroalger. Detta har kunnat urskiljas i tidigare studier och kan bero bland annat på sandabrasion där sanden som suspenderats nöter bort algerna (Marttila m fl. 2018; Luce m fl. 2010). Den ökande sedimentdepositionen i vattendrag på grund av människans påverkan i avrinningsområden är ett stort problem i vattendrag där kapaciteten att frakta sediment är låg. När sediment deponeras på botten, reduceras syre och ljusförhållanden vilket orsakar skada på primära producenter (Marttila m fl. 2018). Ökade flödesförändringar kan därmed bidra till en ökad transport och minskad deposition på de stenar som finns i vattendrag av denna typ, vilket skulle kunna förklara den motsatta trenden i vattendrag med grovt respektive fint bottenmaterial. De akvatiska mossorna hade så låg förekomst att det inte var statistiskt möjligt att titta på skillnader mellan olika flödesregimer och typer av substrat. Detta tyder på att reglerade miljöer generellt är missgynnande för akvatiska mossor, vilket även har påvisats i en tidigare studie (Lozanovska m fl. 2020).

Nedbrytningen påverkas också av antalet flödesförändringar, och i vattendrag med grovt substrat kunde vi se ett negativt samband mellan antalet flödesförändringar och nedbrytningshastighet. Detta samband fanns inte i vattendrag med fint substrat. Vi fann även en lägre stabiliseringsfaktor i vattendrag med grovt substrat, vilket betyder att andelen fint material spelar en stor roll för stabiliseringen av instabila material. Även tidigare studier har visat att andelen fint material är avgörande för både nedbrytningshastigheten och stabiliseringsfaktorn (Sandén m fl. 2021). En högre nedbrytning i sandiga jordar kan bero på att det erbjuder en lämplig porstorlek för mikrober. Detta kan även kopplas samman med att porstorleken påverkar vatten och näringstillgången (Scott m fl. 1996). Nedbrytningsdynamiken har även visats bli begränsad i människopåverkade miljöer genom att nedbrytningssamhället störs, eller att deras mikrohabitat förstörs (Byrne, 2007).  Det kan därmed tänkas att mikrober missgynnas till högre grad vid högre porstorlek och snabba flödesförändringar, vilket orsakar en minskad näringstillgång. En tidigare studie har även visat en minskad nedbrytning i själva vattendragen nedströms om dammar, troligen orsakat av att de fångar upp näring som annars skulle fraktats nedströms (Gonzáles m fl. 2013).

För artrikedom av markvegetation och buskar fanns det en trend med fler arter i kantzoner i områden med grovt än i de med fint material. Vilket i sin tur delvis kan kopplas till den högre erosionsrisken och den positiva kopplingen mellan fler arter och större överhäng, där arter ovan överhänget skyddas från erosion fram till dess kollaps. För antalet trädarter kunde även en svag negativ trend med minskande antal arter vid ökande flödesförändringar och grövre substrat urskiljas. Vi har dock inte i denna studie tittat djupare på till exempel fördelningen (diversitet eller funktionalitet) av arter eller olika livsstadium. Speciellt växter i groningsfasen som är mindre översvämningstoleranta, har nämligen visat sig vara särskilt utsatta och forslats iväg i korttidsreglerade vatten (Bejerano et al., 2020). Enligt en studie av Lozanovska m fl. 2020 bör dessutom strandzonens växtlighet delas upp i olika gillen (grupper av arter som nyttjar samma resurser eller olika resurser på liknande sätt) där vissa är starkt anpassade till att klara av olika störningar och andra är mycket dåligt anpassade till störningar. 




Vissa studier menar att morfologisk restaurering kan ge mildrande effekter på korttidsreglering (Harby och Noack, 2013). Medan andra pekar på att restaurering av vattendrag har haft liten eller ingen ekologisk betydelse när vattendragen fortsatt utsätts för korttidsreglering (Muhar m fl. 2007). Den ekologiska funktionen på vattendragen minskar normalt med antalet flödestoppar (Schmutz 2015). Men oavsett om man åtgärdar de snabba flödesförändringarna så krävs ett integrerande tillvägagångssätt där både morfologin/kanaliseringen och korttidsregleringen tas i beaktning för att kunna säkerställa en god ekologisk funktion i vattendragen. Under det senaste årtiondet har korttidsregleringen ökat i nordiska vattendrag, vilket troligen kommer att fortsätta för att bland annat balansera den ökande användningen av vindkraft som energikälla (Ashraf m fl. 2018). Med det ökade behovet av korttidsreglering, ökar även behovet av att mildra dess negativa effekter. För att mildra effekterna av korttidsregleringen föreslås till exempel strukturella åtgärder så som avledning av flödestoppar till en naturlig retentionsvolym (t.ex. en sjö) eller morfologisk restaurering, men även operationella åtgärder så som att reducera extrema flödesförändringar eller reducera frekvensen av flödestoppar. Vilken åtgärd som passar bäst beror på vilka de huvudsakliga effekterna är och vattendragets egenskaper (Bruder m fl. 2016; Tonolla m fl. 2017). Till exempel finns det studier där forskare utvecklat tillvägagångssätt för att mildra effekterna av korttidsregleringen på ekologiska värden. I steg (1) konstruerades hydrografer som skulle representera ett framtida flöde, i steg (2) genomfördes statistiska analyser av de olika scenarierna, i steg (3) genomfördes en ekologisk utvärdering av de olika scenarierna, och i steg (4) valdes den lämpligaste metoden ut för att mildra effekterna (Tonolla m fl. 2017). Liknande utvärderingar av de undersökta vattendragen skulle kunna tillämpas för att även inkludera möjliga modifieringar i flöde på grund av klimatförändringar. 

Sammanfattningsvis indikerar resultaten på att förekomst av många flödesförändringar får skilda effekter på olika typer av organismgrupper beroende på vilket substrat som dominerar. I vattendrag med många flödesförändringar och grovt substrat är artrikedomen låg hos bottenfauna och träd, samt att nedbrytningen går långsamt i jämförelse med vattendrag utan korttidsreglering. I vattendrag med fint substrat så ser man istället en ökning av makroalger och klorofyll a när det förekommer många flödesförändringar. För att mildra effekterna av korttidsreglering i ett framtida klimat krävs kunskap om vilka ekosystemprocesser och ekologiska värden som påverkas i vattendragen, vilket detta är ett första steg mot. Resultaten visar även att dessa komplexa system kräver platsanpassade åtgärder för skilda geomorfologiska grundförutsättningar. 
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		Lokal

		Vattendrag

		Longitud

		Latitud

		Altitud (mha)



		Örlingen

		Svartälven

		14°39'88"E

		59°89'02"N

		243



		Brattfors

		Svartälven

		14°63'85"E 

		59°39'75"N

		137



		Karåsforsen

		Svartälven

		14°59'70"E 

		59°36'98"N

		134



		Västerkvarn 

		Kolbäcksån

		16°25'45"E 

		59°54'61"N

		19



		Åtorp

		Gullsångsälven

		14°34'26"E 

		59°09'32"N

		83



		Gullsång

		Gullsångsälven

		14°11'09"E 

		58°98'74"N

		67



		Frykfors 

		Norsälven

		13°28'32"E 

		59°52'63"N

		71



		Furudal 

		Oreälven

		15°17'66"E 

		61°17'94"N

		200



		Lima

		Västerdalälven

		13°42'48"E

		60°78'71"N

		335



		Lindbyn

		Västerdalälven

		14°99'09"E

		60°51'51"N

		164



		Väsa

		Österdalälven

		14°10'30"E

		61°17'19"N

		231



		Gävunda 

		Vanån

		14°13'23"E

		60°72'98"N

		267



		Eldforsen 

		Västradalälven

		14°23'79"E

		60°44'26"N

		241



		Hummelforsen 

		Västerdalälven

		14°17'04"E

		60°45'09"N

		256



		Blyberg

		Österdalälven

		14°16'22"E

		61°14'74"N

		269



		Dals Långed

		Upperudälven

		12°30'18"E

		58°92'30"N

		66



		Malfors

		Motala ström

		15°50'45"E

		58°52'14"N

		96



		Borensborg 

		Motala ström

		15°32'24"E

		58°55'40"N

		69



		Edsforsen 

		Klarälven

		13°51'86"E

		60°05'95"N

		159



		Skoga

		Klarälven

		13°53'22"E

		60°04'49"N

		170



		Röbjörke

		Norsälv

		13°01'49"E

		60°14'62"N

		70



		Edsvalla

		Norsälv

		13°22'04"E

		59°44'03"N

		69



		Röjdan

		Röjdån

		12°96'81"E

		60°13'46"N

		89



		Skråmforsen

		Svartälven

		14°60'93"E  

		59°37'80"N

		134



		Vässinkoski 

		Oreälven

		 14°45'46"E

		61°29'35"N 

		360



		Noppikoski

		Oreälven

		14°58'17"E

		61°28'04"N

		263



		Horrmund  

		Västerdalälven

		13°10'14"E

		61°16'39"N

		357





Tabell A1. Lokaler, vattendrag samt koordinater och altitud.































Tabell A2. Slutmodeller för trädarter, buskarter, artantal av markvegetation, strandzonensbredd samt nedbrytningshastighet (k) och stabiliseringsfaktor (S). Fetstil indikerar signifikans och * nära signifikans.

		

		Slutmodel

		Standard Error

		t-värde

		P-värde

		



		Trädarter

		Flödesändringar* Substrat

		0,005

		-1,924

		0,067*

		



		

		Överhäng

		0,055

		1,626

		0,118

		



		

		Substrat

		1,284

		0,899

		0,378

		



		

		Flödesändringar

		0,008

		1,864

		0,076*

		



		

		

		

		

		

		



		Buskarter

		Substrat

		0,897

		3,647

		0,001

		



		

		Överhäng

		0,053

		1,563

		0,131

		



		

		

		

		

		

		



		Markvegetation artantal

		Substrat

		1,069

		3,268

		0,003

		



		

		Vattendragetsbredd

		0,011

		1,651

		0,112

		



		



		Strandzonsbredd

		Flödesändringar* Substrat

		0,010

		-3,622

		0,002

		



		

		Altitud

		0,011

		3,824

		0,001

		



		

		Flödesändringar

		0,016

		3,203

		0,004

		



		

		Substrat

		2,728

		1,032

		0,313

		



		

		

		

		

		

		



		k

		Flödesändringar

		<0.001

		-2,870

		0,009

		



		

		Substrat

		0,001

		-1,479

		0,153

		



		

		Latitud

		<0,001

		-1,423

		0,169

		



		

		Flödesändringar* Substrat

		<0,001

		2,288

		0,032

		



		

		

		

		

		

		



		S

		Flödesändringar

		<0,001

		-1,466

		0,157

		



		

		Substrat

		0,021

		2,117

		0,046

		



		

		Markfuktighet

		<0,001

		1,767

		0,091

		



		

		Latitud

		0,012

		-1,419

		0,170

		





































Tabell A3. Slutmodeller för fiskartrikedom och artrikedom, EPT-index samt EPT-chironomid index för evertebrater. Fetstil indikerar signifikans och * nära signifikans.

		

		Slutmodel

		Standard Error

		t-värde

		P-värde



		Evertebrater artrikedom

		Konduktivitet

		0,048

		3,322

		0,004



		

		Vattendragets bredd

		0,023

		2,815

		0,012



		

		Flödesändringar* Substrat

		0,010

		-2,395

		0,028



		

		Tot-P

		0,211

		1,383

		0,184



		

		DOC

		

		1,941

		0,068*



		

		Latitud

		1,872

		1,503

		0,150



		

		Flödesändringar

		0,017

		2,279

		0,035



		

		Substrat

		2,669





		-0,279

		0,784





		EPT-index

		Substrat

		1,480

		-1,709

		0,103



		

		Tot-P

		0,129

		2,355

		0,029



		

		Konduktivitet

		0,025

		2,666

		0,015



		

		DOC

		0,353

		1,856

		0,078



		

		Altitud

		0,007

		2,368

		0,028



		

		Vattendragets bredd

		0,012

		4,471

		<0,001



		

		

		

		

		



		EPT-chironomid index

		Flödesändringar

		0,001

		-1,984

		0,060*



		

		Substrat

		0,099

		0,664

		0,514



		

		DOC

		0,018

		1,584

		0,128



		

		Latitud

		0,538

		-3,044

		0,006



		

		Flödesändringar* Substrat



		0,001

		2,489

		0,021



		

		

		

		

		



		Fisk

		Flödesändringar

		0,004

		-0,233

		0,845



		

		Substrat

		0,659

		-0,214

		0,851



		

		Flödesändringar* Substrat



		0,002

		0,118

		0,916





















Tabell A4. Slutmodeller för makroalger och klorofyll. Fetstil indikerar signifikans.

		

		Slutmodel

		Standard Error

		t-värde

		P-värde



		Makroalger

		Flödesändringar

		0,105

		2,430

		0,025



		

		Substrat

		15,372

		1,354

		0,191



		

		Longitud

		5,557

		1,454

		0,170



		

		Altitud

		0,061

		1,753

		0,095



		

		Flödesändringar* Substrat



		0,062

		-2,363

		0,028



		Chl a

		Flödesändringar

		0,009

		2,244

		0,035



		

		Substrat

		1,498

		1,074

		0,294



		

		DOC

		0,252

		2,374

		0,027



		

		Flödesändringar* Substrat



		0,006

		-2,450

		0,023











Kortidsregleringens påverkan på biologin varierar med vattendragets geomorfologi

För hållbart nyttjande av vatten för elproduktion bör modern vattenkraft bedrivas så att de miljömässiga värden och ekosystemtjänster knutna till vattendragen bevaras eller återskapas. Syftet med projektet har varit att undersöka hur geomorfologiska parametrar hos vattendraget påverkar effekter av korttidsreglering på biologiska värden. 

Resultaten indikerar att förekomst av många flödesförändringar får skilda effekter på olika typer av organismgrupper beroende på vilket substrat som dominerar. I vattendrag med många flödeförändringar och grovt substrat är artrikedomen låg hos bottenfauna och träd. Nedbrytningen går långsamt i jämförelse med vattendrag utan korttidsreglering. I vattendrag med fint substrat ses i stället en ökning av makroalger och klorofyll a när det förekommer många flödesförändringar. Resultaten visar även att dessa komplexa system kräver platsanpassade åtgärder och att de skilda geomorfologiska grundförutsättningarna måste tas i beaktning vid nya eventuella förändringar i flöde och åtgärder.

		Ett nytt steg i energiforskningen

Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av resultat inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi verkar inom ett antal forskningsområden, och tar fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv – från källan, via omvandling och överföring till användning av energin.  www.energiforsk.se
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