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SAMMANFATTNING

Den här undersökningen har utförts på uppdrag av Övre Åsundens 
fiskevårdsområdesförening. Syftet är att dokumentera artförekomst och mängd av 
djurplankton i Åsunden för att kunna bedöma eventuell påverkan på fiskrekrytering, framför 
allt gös. Resultaten jämförs dels med resultaten från en undersökning som gjordes 1985, dels 
med tillgängliga data från andra djurplanktonundersökningar i regionen. 

Provtagningen utfördes enligt den metod som används i den nationella miljöövervakningen. 
Med en kvantitativ hämtare av Limnosmodell togs prov i ytvatten (0-8 m) och i djupvatten 
(10-20 m) för kvantifiering av hjuldjur (Rotifera), hinnkräftor (Cladocera) och hoppkräftor 
(Copepoda) och med planktonhåvar samlades prov in för upprättande av artlistor. 
Provtagningen skedde varje månad fr.o.m. maj t.o.m. oktober vid den provtagningsstation i 
norra delen av Åsunden som används för provtagning av vattenkemi och växtplankton inom 
recipientkontrollen. 

Mångfalden av arter av djurplankton i Åsunden är normal vad gäller hjuldjur och hinnkräftor 
men unik vad gäller hoppkräftor. Där finns bl.a. två storvuxna arter, Heterocope borealis och 
Arctodiaptomus laticeps, som har en intressant geografisk utbredning. H. borealis kan vara en 
relikt från glacialtiden och A. laticeps har sin närmaste kända förekomst i Skandinaviens 
fjällområden.

Tätheterna av hinn- och hoppkräftor var av samma storleksordning som i andra sjöar av 
samma karaktär i regionen medan mängden hjuldjur var hög, särskilt under vår och 
försommar. Jämfört med situationen 1985 var tätheten hinn- och hoppkräftor högre under 
större delen av säsongen 2017. Samtidigt tyder skillnader i reproduktionsegenskaper hos den 
vanligaste hoppkräftan att näringsnivåerna i Åsunden var lägre 2017 än 1985.

Vår bedömning är att djurplanktontillgången i Åsunden inte på något betydande sätt 
begränsade gösynglen under vår och försommar 2017. Däremot kan vi inte utesluta att 
gösynglen blev födobegränsade efter att de nått den storlek då de potentiellt kan äta större 
bytesdjur, som den storvuxna hinnkräftan Leptodora, larver av tofsmyggor Chaoborus, samt 
fisklarver. Det finns dock osäkerheter i bedömningen, bl.a. eftersom det är okänt vilken roll 
Åsundens unika hoppkräftor har som fiskföda.

Figur 1: Utdrag ur fälthandboken
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INLEDNING

Små mikroskopiska djur i sjöarnas fria vatten får sällan någon större uppmärksamhet trots att 
de har en nyckelfunktion som länk mellan växtplankton och fisk. En sjös 
djurplanktonsamhälle är viktigt för fiskevården eftersom djurplankton på olika sätt kan 
påverka fiskens rekrytering och tillväxt. Denna påverkan kan dock vara olika viktig för olika 
fiskarter och den kan variera med fiskens ålder. Några exempel: 

1) Djurplankton är föda åt fisk. Vissa fiskarter är specialister på att äta djurplankton 
under större delen av sitt liv (t.ex. siklöja, nors), andra fiskarter äter djurplankton 
under betydande delar av sitt yngre liv (t.ex. abborre, mört, gös) och i princip alla 
fiskarter är beroende av djurplankton som föda under sina allra yngsta livsstadier. 
Djurplanktonbrist kan därför potentiellt vara en orsak till låg överlevnad och långsam 
tillväxt hos fiskyngel.

2) I sötvatten finns det flera storvuxna och rovlevande djurplanktonarter som kan 
konkurrera om födan med ung planktonätande fisk samtidigt som de är viktig föda för 
äldre/större fiskar. 

3) En del storvuxna djurplanktonarter äter istället effektivt av växtplankton och om de 
missgynnas kan det bidra till att algmängden ökar. Ökade algmängder medför i sin tur 
ofta grumligare vatten vilket kan gynna fiskarter som är skickliga på att hitta föda 
under dåliga ljusförhållanden, t.ex. gös. 

Studier av djurplankton har även ett 
egenvärde eftersom det bland dem finns arter 
som har en intressant ekologi, unik 
utbredning eller är sällsynta. Det finns flera 
arter av djurplankton i södra Sverige som är 
knutna till sjöar som täckts av uppdämda 
glacialsjöar eller hav efter senaste istiden. 
Samtidigt påverkar den nutida människan 
sjöarnas djurplanktonsamhällen genom 
miljöpåverkan och genom spridning av såväl 
inhemska som främmande arter. Sjön 
Åsundens djurplankton är därför intressanta 
av flera skäl.  Sjön är djup och relativt 
näringsrik och har potentialen att hysa ett 
artrikt djurplanktonsamhälle. Den tidigare 
förekomsten av vårlekande siklöja  i Åsunden

tyder också på att sjöns fauna utvecklades på ett unikt sätt efter istiden. Potentiellt kan även 
sentida förändringar i fisksamhället, t.ex. den vårlekande siklöjans försvinnande, visa sig 
genom förändringar i djurplanktonsamhället. 

Den här undersökningen har utförts på uppdrag av Övre Åsundens fiskevårdsområdesförening 
och utgör en del i det ambitiösa arbete med övervakning och vård av sjöns fiskfauna som 
föreningen driver. Undersökningen är bl.a. motiverad av den risk för försämrad 
fiskrekrytering som kan orsakas av för liten tillgång till djurplankton. I förvaltnings- och 
utvecklingsplanen för Övre Åsundens fiskevårdsområde efterlyses 
djurplanktonundersökningar bl.a. som underlag för att bedöma gösens rekrytering och tillväxt 
(Nöbelin & Torstensson 2014).
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Syftet med denna undersökning är i första hand att dokumentera artförekomst och mängd av 
djurplankton i Åsunden för att kunna bedöma eventuell påverkan på fiskrekrytering. 
Resultaten jämförs även med data från en undersökning från 1985 (Henriksson m. fl. 1987) 
med avsikt att dokumentera eventuella förändringar. Det saknas formella bedömningsgrunder 
för djurplankton i sötvatten. Det innebär att det inte finns några formellt accepterade 
”gränsvärden” för vad som ska definieras som låga eller höga tätheter av djurplankton. Den 
här utvärderingen och bedömningen är därför i första hand baserad på egen erfarenhet (t.ex. 
Persson & Svensson 2004, Persson 2009). För att underlätta bedömningen jämförs tätheten av 
djurplankton i Åsunden även med några andra sjöar i regionen.

Figur 2: Rotatorieplanktons kvalitativa sammansättning i Åsunden 1985 (Henriksson m. fl. 1987).
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HJULDJUR, HINNKRÄFTOR OCH HOPPKRÄFTOR

Bland djurplankton kan man hitta representanter från flera olika djurgrupper men här 
behandlas de som brukar ha högst biomassa i sjöar: 

1) hjuldjur (Rotifera)
2) hinnkräftor (Cladocera)
3) hoppkräftor (Copepoda)

(se Bilaga 4 för illustrationer av några arter).  

Av dessa är hjuldjuren de mest primitiva, de är närmast släkt med diverse grupper av maskar. 
I plankton kan hjuldjuren vara mycket vanliga, i starkt näringsrika svenska sjöar har man 
uppmätt tätheter på mer än 10 000 ind. l-1 (Persson & Svensson 2004). Olika hjuldjursarter 
har dock olika roller i plankton. Några är rovlevande men de flesta lever av bakterier, 
växtplankton och småpartiklar i vattnet. Hjuldjuren kan ha en viktig roll för fiskynglens 
överlevnad, framför allt fr.o.m. de allra första dagarna efter att ynglen börjat äta t.o.m. några 
veckor efter att de helt frigjort sig från gulesäcken. Dessutom är hjuldjur viktig föda för andra 
större djurplankton. De är därför även indirekt viktiga för fiskproduktionen. 

En del hinnkräftor är effektiva växtplanktonfiltrerare medan andra är rovdjur som äter andra 
djurplankton. Höga tätheter av filtrerande hinnkräftor, fr.a. av släktet Daphnia, är därför ofta 
fördelaktigt, t.ex. för siktdjupet, eftersom grumlande växtplankton effektivt äts upp. Tyvärr 
brukar det dock finnas ett omvänt förhållande mellan fiskmängd och förekomst av storvuxna 
och effektivt filtrerande hinnkräftor. De är nämligen så attraktiva som fiskföda att de har svårt 
att komma undan fisken, såvida de inte kan gömma sig på djupt vatten under dagen. I grunda 
sjöar med mycket fisk saknas ofta gömställen och där dominerar vanligen småvuxna arter av 
hinnkräftor och algmängden kan vara mycket stor. I större sjöar kan däremot storvuxna 
hinnkräftor genomföra påtagliga vertikalvandringar för att undvika den visuellt beroende 
fisken under dagtid. Alla hinnkräftor lever dock inte på att filtrera växtplankton. De 
rovlevande släktena Leptodora och Bythotrephes kan också påverka mängden av 
djurplankton. I viss mån kan därför rovlevande hinnkräftor konkurrera med nykläckta 
fiskyngel om födan. 

Bland hoppkräftorna finns flera viktiga bytesarter för fisk. Hoppkräftor är viktig föda för alla 
fiskarter inklusive gösyngel som har visat sig vara effektiva rovdjur på hoppkräftor (Westberg 
m.fl. 2000). Man skiljer egentligen på två grupper av hoppkräftor i plankton. En grupp har 
långa antenner (Calanoida). Inom den gruppen lever de flesta på växtplankton, men några är 
viktiga rovdjur, t.ex. de arter inom släktet Heterocope som finns i Åsunden. Den andra 
gruppen hoppkräftor har korta antenner (Cyclopoida) och bland dem lever de flesta som 
rovdjur, åtminstone i vuxen ålder. Hoppkräftorna måste, liksom andra kräftdjur, regelbundet 
ömsa skal när de tillväxer. De kan genomgå upp till sex olika stadier som s.k. naupliuslarv och 
fem stadier som s.k. copepoditlarv innan de når det fullvuxna och könsmogna vuxna stadiet. 
Hoppkräftornas yngsta livststadier, naupliuslarverna, är särskilt intressanta som föda för 
nykläckta fiskyngel.
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METODER

Undersökningen genomfördes från maj till oktober 2017. Prov togs varje månad (totalt sex 
tillfällen) vid den ordinarie punkten för miljöövervakning över djuphålan i Åsundens norra 
del, se karta. Djupet på platsen är ca 40 m. Vid samtliga provdatum mättes syrehalt och 
temperatur genom sondmätning (modell Hach HQ 3d) ned till 30 m djup. Dessutom mättes 
siktdjup utan vattenkikare.

Karta. Provpunktens läge vid djurplanktonundersökningen i Åsunden 2017. Den är belägen över sjöns 
djupaste punkt och motsvarar provpunkt B i undersökningen från 1985 (Henriksson m.fl. 1987). 
Kartdata: GoogleEarth, satellit samt djupkarta Myrica, Övre Åsunden, Norra delen.
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Djurplanktonprovtagningen följde den metodik som används i den nationella 
miljöövervakningen (Havs- och vattenmyndigheten 2016, SS-EN 15110: 2006.). Vatten för 
kvantitativ analys av djurplankton samlades in med en 4,3 liters Limnoshämtare inom två 
olika djupintervall, dels från 0,5, 2, 4, 6 och 8 m djup som sammanfördes till ett ytprov 
(epilimnionprov), dels från 10, 12, 14, 16, 18 och 20 m djup som sammanfördes till ett 
djupprov (hypolimionprov). 

Limnoshämtare Planktonhåv

Efter omrörning togs 5 liter av det insamlade vattnet från ytprovet och 6 liter av det insamlade 
vattnet från djupprovet ut och sållades genom ett 25 μm handsåll. Proven överfördes till 
glasburkar och sållduken sköljdes mycket noggrant med kranvatten för att få med samtliga 
djur. Proven fixerades med Lugols lösning, ett konserveringsmedel baserat på jod. Dessutom 
gjordes s.k. kvalitativa planktonhåvdrag från botten till ytan med 25 μm, 90 μm och 200 μm 
planktonhåvar. Avsikten var att införskaffa organismer för att upprätta artlistor över olika 
djurplanktongrupper.

Sållning av provet genom handsåll Sköljning av sållduken
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De kvantitativa proven analyserades och räknades med hjälp av ett inverterat mikroskop 
(Leitz Diavert). Vanligen skedde räkning och artbestämning av hjuldjur i delprov av de 
kvantitativa proven medan kräftdjuren totalräknades. Uttaget av delprov, och därmed 
analysinsatsen, följde riktlinjerna i SS-EN 15110: 2006. Där stipuleras att ett godkänt 
djurplanktonprov ska innehålla minst 200 individer av gruppen hjuldjur och minst 200 
individer av gruppen kräftdjur (exklusive naupliuslarver). Vid artbestämningarna användes i 
första hand Kiefer & Fryer (1978), Koste (1978), Lieder (1996) och Flössner (2000).

Enligt rapporten från den limnologiska undersökningen 1985 (Henriksson m.fl. 1987) 
användes då en Van Dorn-hämtare vid den kvantitativa provtagningen. Den hämtaren är 
mycket likvärdig en Limnoshämtare till utförande och funktion. Provtagningen 1985 skedde 
på andra djup (1,5 m, 4,5 och 20 m), vi valde istället att ansluta oss till den strategi för val av 
provtagningsdjup som används inom den nationella miljöövervakningen. Vid provtagningen 
1985 användes även en grövre maskvidd vid sållningen av de kvantitativa proven (100 μm). 
Den maskvidden är för grov för att kvarhålla många hjuldjur och de allra minsta 
naupliuslarverna av hoppkräftor. Den kvantitativa informationen från undersökningarna 1985 
och 2017 är således inte jämförbara vad gäller hjuldjur och de yngsta livsstadierna av 
hoppkräftor. I våra kvantitativa jämförelser fokuserar vi därför på hinnkräftor och äldre 
livsstadier av hoppkräftor (vuxna och copepoditer).

Det är inte bekant för oss vem som analyserade de kvantitativa proven 1985 men 
artbestämningen av djurplankton i håvprover utfördes delvis av en av oss (JES). Handskrivna 
mikroskopprotokoll finns bevarade och de innehåller, förutom viss information om 
artförekomst, även data på reproduktion hos en av de vanligaste hoppkräftorna i Åsunden, 
Eudiaptomus gracilis. Den arten bär sina ägg i en säck fästad till bakkroppen (se bilaga 4) och 
vi har även i 2017 års undersökning dokumenterat artens reproduktion. Informationen är 
väsentlig för utvärderingen eftersom djurplanktons reproduktionshastighet påverkas av sjöns 
näringsstatus.

RESULTAT

Arter av hjuldjur

Artrikedomen var relativt stor bland hjuldjuren, totalt identifierades 29 arter (tabell 1), men 
inga ovanliga arter påträffades. Samtliga arter i tabell 1 är vanliga eller relativt vanliga i den 
svenska faunan. Några arter förtjänar ändå att kommenteras.

Den dominerande arten bland hjuldjuren var Keratella cochlearis. Arten är liten, vanligen 
mindre än 0,3 millimeter, men kan ändå vara viktiga som fiskföda omedelbart efter att 
larverna frigjort sig från gulesäcken. Keratella själv äter små växtplanktonformer och 
bakterier. Andra tidvis vanliga hjuldjur var Kellicottia longispina, Synchaeta spp och 
Trichocerca porcellus. Den rovlevande och storvuxna Asplanchna priodonta påträffades under 
hela provtagningsperioden. Den äter bl.a. andra hjuldjur. En hjuldjursart, Notholca caudata, 
avspeglar troligen Åsundens postglaciala historia. Arten anses ibland vara en art som blivit 
kvar i stora djupa sjöar i Sydsverige efter isavsmältningen. N. caudata finns i flera djupa sjöar 
i regionen, t.ex. Mjörn, Vänern och Vättern.

Några av Åsundens hjuldjur indikerar näringsrika förhållanden, fr.a. Anuraeopsis fissa, 
Keratella tecta, Pompholyx sulcata och flera av Trichocerca-arterna. Näringsindikatorerna var 
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inte vanliga i proverna men sammantaget tyder hjuldjurens artsammansättning på att Åsunden 
bör karakteriseras som måttligt näringsrik (mesotrofi). Samma bedömning gjordes i 1985 års 
undersökning.

Tabell 1. Förekomst av planktonlevande hjuldjur vid sex provtagningstillfällen i Åsunden under 2017. 
Siffrorna anger frekvens i kvalitativa håvdrag (25 µm) från botten till ytan. 5=dominerande, 4=mycket 
vanlig, 3=vanlig, 2=fåtalig, 1=enstaka.

HJULDJUR (Rotifera) 24 maj 27 juni 26 juli 21 aug 22 sept 21 okt
Anuraeopsis fissa - Gosse, 1851 1
Ascomorpha ecaudis - Perty, 1850 1
Ascomorpha ovalis - (Bergendal, 1892) 2 2 1
Ascomorpha saltans - Bartsch, 1870 2
Asplanchna priodonta - Gosse, 1850 1 1 1 1 1 1
Collotheca - Harring, 1913 1 2 1
Conochilus unicornis - Rousselet, 1892 1 1
Euchlanis dilatata - Ehrenberg, 1832 1
Filinia terminalis - (Plate, 1886) 2 3 1 2
Gastropus stylifer - (Imhof, 1891) 1 2 1
Kellicottia longispina - Kellicott, 1879 3 4 2 2 2 3
Keratella cochlearis - Gosse, 1851 5 4 4 5 5 5
Keratella quadrata - (O.F. Müller, 1786) 1 1
Keratella tecta - (Gosse, 1851) 1
Notholca caudata - Carlin, 1943 3 1 1
Polyarthra dolichoptera - Idelson, 1925 1
Polyarthra major - Burckhardt, 1900 2 1
Polyarthra remata - (Skorikov, 1896) 1 1 2
Polyarthra vulgaris - Carlin, 1943 2 2 1 3 1 1
Pompholyx sulcata - Hudson, 1885 1 2 2 1
Synchaeta - Ehrenberg, 1832 (liten, <120 µm) 3 3 1 2 2
Synchaeta - Ehrenberg, 1832 (stor, >120 µm) 3 1
Trichocerca birostris/similis 3 2
Trichocerca capucina - (Wierzejski & Zacharias, 1893) 1
Trichocerca porcellus - (Gosse, 1851) 1 2 3 4
Trichocerca pusilla - (Jennings, 1903) 1
Trichocerca rousseleti - (Voigt, 1902) 1 3 2 2 1
Trichocerca - de Lamarck, 1801 1 1
Obestämd art 1

Antal arter av hjuldjur 13 11 15 15 15 13

Arter av hinnkräftor

Totalt identifierades 14 arter av hinnkräftor (tabell 2). De viktigaste filtrerande arterna, sett till 
hela provtagningsperioden, var Bosmina spp. och Diaphanosoma brachyurum. Flera arter 
inom släktet Daphnia förkom också. D. cucullata var tidvis vanlig medan D. cristata och en 
mer storvuxen form inom longispina-gruppen (som vi inte med säkerhet lyckats artbestämma) 
påträffades också, men i lägre tätheter. Vid provtagningen i oktober var den lilla hinnkräftan 
Chydorus sphaericus mycket vanlig. Den arten anses vara gynnad av höga tätheter av 
kolonibildande cyanobakterier (blågrönalger), vilka också förekom i proven vid den 
tidpunkten.
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Ovan nämnda arter kan alla vara föda för planktonätande fisk, men för de yngsta och mest 
oerfarna årsynglen har troligen Bosmina och Daphnia den viktigaste rollen. Orsaken är att de, 
till skillnad från en del andra hinnkräftor (t.ex. Diaphanosoma), saknar ett aktivt 
flyktbeteende när de blir attackerade.

Flera av arterna, som var sällsynta i proverna, Camptocerus, Ceriodaphnia och Sida, lever 
normalt i strandnära miljöer. De kan antas vara avsevärt vanligare där än ute i öppna sjön och 
kan därför även viktig föda för fisk i strandnära miljöer. 

Hinnkräftorna Leptodora och Bythotrephes är också intressanta som fiskföda men de är alltför 
storvuxna eller flyktbenägna för att de ska kunna konsumeras av de nykläckta fiskynglen. 
Däremot kan de vara viktiga för äldre fisk under hela säsongen och för 0+ fisk fr.o.m. 
sommaren. Leptodora är dokumenterad som tidvis väsentlig föda för bl.a. 0+ gös (t.ex. 
Westberg m.fl. 2000). 

Tabell 2. Förekomst av planktonlevande kräftdjur (hinnkräftor och hoppkräftor) vid sex 
provtagningstillfällen i Åsunden under 2017. Siffrorna anger frekvens i kvalitativa håvdrag (90 µm) från 
botten till ytan. 5=dominerande, 4=mycket vanlig, 3=vanlig, 2=fåtalig, 1=enstaka.

HINNKRÄFTOR (Cladocera) 24 maj 27 juni 26 juli 21 aug 22 sept 21 okt
Bosmina (Eubosmina) coregoni coregoni - Baird, 1857 1 1 2 1 2
Bosmina (Eubosmina) longispina - G.O. Sars, 1862 3 3 3 3 3 3
Bosmina (Bosmina) longirostris - (O.F. Müller, 1776) 1
Bythotrephes longimanus - Leydig, 1860 1 2 1
Camptocercus - W.Baird, 1843 1
Ceriodaphnia - Dana, 1853 1
Chydorus sphaericus - (O.F. Müller, 1776) 2 3 4
Daphnia cristata - G.O. Sars, 1861 1 2 1 1
Daphnia cucullata - G.O. Sars, 1862 1 2 3 2 2 2
Daphnia - O.F. Müller, 1785 2 2 1 1 1
Diaphanosoma brachyurum - (Liévin, 1848) 2 3 3 3 2
Leptodora kindti - (Focke, 1844) 1 1 2 1 1 1
Limnosida frontosa - G.O. Sars, 1862 1 1 1
Sida crystallina - (O.F. Müller, 1776) 1

HOPPKRÄFTOR (Copepoda)
Arctodiaptomus laticeps - (G.O.Sars, 1863) 1 3 2
Eudiaptomus gracilis - (G.O. Sars, 1863) 3 3 3 3 3 3
Eurytemora lacustris - (Poppe, 1887) 2 1 1
Heterocope appendiculata - G.O. Sars, 1863 1 2 1 1
Heterocope borealis - (Fischer, 1851) 1 2 1 1 1
Calanoida copepoditer 5 5 3 4 4 4
Calanoida nauplier 2 3 3 3 3 2
Cyclops - O.F. Müller, 1785 (liten) 2 1 2 2 2 2
Cyclops - O.F. Müller, 1785 (stor) 3 2 3 3 2 3
Diacyclops - Kiefer, 1927 1
Eucyclops - Claus, 1893 2
Mesocyclops leuckarti - (Claus, 1857) 1 2 2 2 2
Thermocyclops oithonoides - (G.O. Sars, 1863) 3 4 3 2 2 1
Cyclopoida, copepoditer 5 4 4 5 5 5
Cyclopoida, nauplier 5 3 4 4 3 3

Antal arter av kräftdjur 14 16 18 17 15 16
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Leptodora var den vanligaste av de rovlevande hinnkräftorna i proverna. Några av 
hinnkräftorna i Åsunden, Daphnia cristata, Daphnia cucullata och Bosmina coregoni, hade 
ett morfologiskt utseende, med förlängda eller förstorade yttre morfologiska strukturer som 
kan vara ett skydd mot rovdjur, särskilt Leptodora. Det styrker slutsatsen att Leptodora är en 
betydande aktör i Åsundens planktonsamhälle. Dess täthet i de kvantitativa ytproven var dock 
låg under en stor del av säsongen (se bilaga 1).

Bythotrephes, som är skicklig på att fly från provtagningsredskap vid planktonprovtagning, 
påträffades inte i de kvantitativa proverna, men förekom i några av de kvalitativa håvdragen 
(tabell 2). Arten påträffades inte i 1985 års undersökning. Bythotrephes kan ha betydande 
påverkan på planktonsamhällen och den är av särskilt intresse i fiskevårdssammanhang 
eftersom den kan spridas omedvetet mellan sjöar av människan, bl.a. med fiskeutrustning.

Några av Åsundens hinnkräftor indikerar måttligt näringsrika till näringsrika förhållanden. 
Det gäller fr.a. Daphnia cucullata och den höga tätheten av Chydorus sphaericus. Detta 
styrker bedömningen att Åsunden, utifrån planktonsamhällets egenskaper, bör klassificeras 
som en sjö med måttlig näringsstatus.

Arter av hoppkräftor

Bland hoppkräftorna identifierade vi 11 arter, vilket är ett relativt högt artantal. 
Hoppkräftornas artsammansättning i Åsunden är helt unik. Här finns en mycket storvuxen art, 
Heterocope borealis, som är känd från ca 20-30 svenska sjöar varav merparten ligger på 
sydsvenska höglandet (t.ex. Vidöstern, Bolmen, Stora Färgen, Stengårdshultasjön). Dessutom 
finns arten på enstaka platser i norra Norge, Finland, Island, några stora sjöar i Alperna samt i 
Ryssland (Ekman 1922, Kiefer 1978, Persson 2008, Koksvik m.fl. 2017). Troligen är arten i 
södra Sverige en relikt från de glaciala sjöar som bredde ut sig över landskapet under senaste 
isavsmältningen. Heterocope är rovlevande och äter andra djurplankton och är rimligen ett 
mycket begärligt byte för erfaren planktonätande fisk.

Ännu mer unik är förekomsten av Arctodiaptomus laticeps i Åsunden. Någon annan 
förekomst i södra Sverige känner vi inte till. Arten finns fr.a. i fjällnära sjöar i Skandinavien, i 
sjöar på brittiska öarna, samt på Balkan (Kiefer 1978, Persson m.fl. 2009). Ekologin hos 
Arctodiaptomus är dåligt undersökt men troligen äter den företrädesvis av växtplankton.

Förekomsten av H. borealis och A. laticeps är särskilt intressant eftersom Åsunden är en av de 
sjöar som hyst en vårlekande form av siklöja. Det borde med genetiska analyser gå att 
bestämma om de båda hoppkräftorna funnits där sedan istiden, om de spridits dit i senare tid, 
eller om de båda arterna har olika invandringshistoria. Deras historiska förekomst och ekologi 
kan då kanske också sprida ljus över faktorer som påverkade den vårlekande siklöjans 
utbredning i sydsvenska sjöar.

En annan hoppkräfta i Åsunden, vars utbredning är relaterad till landskapsutvecklingen efter 
istiden, är Eurytemora lacustris. Det är dock ingen ovanlig art i Sverige.

I Åsunden finns också fler arter av släktet Cyclops och även bland dem kan finnas arter med 
en intressant utbredningshistoria. Här är dock artbestämningen besvärlig och osäker och vi 
rapporterar därför Cyclops i relation till kroppsstorlek istället. Framför allt stora Cyclops är 
rovlevande på andra djurplankton och de kan också tänkas konkurrera med nykläckta 
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fiskyngel om födan, samtidigt de själva är begärlig föda för äldre mer erfaren planktonätande 
fisk.

De två vanligaste arterna av hoppkräftor i Åsunden är Eudiaptomus gracilis och 
Thermocyclops oithonoides. De har en vidsträckt utbredning och finns i majoriteten av 
svenska sjöar. E. gracilis brukar dock inte vara vanlig i de mest näringsrika miljöerna.

Ovanstående beskrivning är baserad på artbestämning av könsmogna individer, dvs. vuxna 
hoppkräftor. Hoppkräftorna dominerade verkligen djurplanktonsamhället i Åsunden men de 
flesta individer man hittade i proverna var unga stadier som inte är könsmogna, dvs. 
naupliuslarver och copepoditlarver. Deras dominerans framgår av frekvensangivelserna i 
tabell 2. De vanligaste byten som den planktonätande fisken i Åsunden träffar på är således 
ungar av hoppkräftor. Det kan ändå finnas skillnader mellan olika fiskarter med avseende på 
vilken djurplanktongrupp de företrädesvis äter, för olika fiskarter kan vara olika skickliga på 
att fånga djurplankton. En erfarenhet från studier i sjöar är att årsungar av mört är dåliga på att 
fånga hoppkräftor. De äter istället mycket hinnkräftor. Yngel av abborre och gös tycks 
däremot vara skickligare än mört på att fånga hoppkräftor. De äter därför i större utsträckning 
en blandning av hinn- och hoppkräftor. Dessa iakttagelser har gjorts under högsommar och 
tidig höst, dvs. vid en tidpunkt då årsynglen är så stora att mindre djurplankton som hjuldjur 
och naupliuslarver inte längre är viktiga som föda. 

Vid analysen av djurplanktonproven kunde konstateras att vattnet innehöll ganska rikligt med 
växtplankton. Kiselalger var vanliga under vår och sommar medan kolonibildande 
cyanobakterier var vanliga på sensommar och höst.

Tätheter av djurplankton

I figur 3 åskådliggörs tätheterna av de tre djurplanktongrupperna. Detaljerade data för varje 
enskild art redovisas i bilaga 1.

Hjuldjuren var den kvantitativt vanligaste djurplanktongruppen under hela säsongen, notera 
de olika skalorna i figur 3. Hjuldjuren var dock särskilt dominerande i maj och juni med 
tätheter på över 1300 respektive 600 individer per liter i ytvattnet. Under högsommaren och 
hösten låg tätheten på ca 200 individer per liter i ytan och vanligen avsevärt lägre i 
djupvattnet. 

Hinnkräftornas täthet var låg under hela säsongen, i såväl yt- som djupvatten. Högst tätheter, 
17,2 respektive 20,4 individer per liter, uppmättes i juni och juli då Diaphanosoma 
brachyurum var vanlig. Vid samtliga andra tillfällen var tätheten av hinnkräftor mellan 1,5 
och 9 individer per liter, med lägst tätheter i bottenvattnet.

Hoppkräftornas täthet var högst i ytvattnet i maj och juni och dessutom förekom en mindre 
täthetstopp i juli. Vid samtliga provtagningar dominerades hoppkräftorna av copepoditer och 
nauplier i både yt- och bottenvattnet. Av de båda kräftdjursgrupperna var således 
hoppkräftorna den numerärt viktigaste under hela säsongen.
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Figur 3. Tätheter (individer per liter) av de tre huvudgrupperna av djurplankton i ytprover (0-8 m) och 
djupprover (10-20 m) vid de sex provtagningstillfällen i Åsunden 2017. Data från kvantitativa 
provtagningar med Limnoshämtare. Detaljerade data för olika arter redovisas i bilaga 1. 

Den totala mängden djurplankton (hjuldjur, hinnkräftor och hoppkräftor tillsammans) 
varierade från ca 1500 individer per liter som högsta värde (ytan i maj) till ca 59 individer per 
liter som lägsta värde (djupvatten i juli). I ytvattnet var mängden djurplankton aldrig under 
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235 individer per liter. Dessa siffror har relevans för diskussionen om eventuell födobrist för 
planktonätande fisk, särskilt gösyngel (se nedan).

Jämförelse med 1985 års undersökning

Vid 1985 års undersökning sållades de insamlade djurplanktonproven med en maskvidd (100 
µm) som inte på ett effektivt sätt kvarhåller hjuldjur och små naupliuslarver. En jämförelse av 
data från 1985 och 2017 där de grupperna ingår är därför inte meningsfull. Det finns dock 
vissa skillnader i förekomst av arter och tätheter av kräftdjur mellan undersökningarna. Under 
2017 påträffades t.ex. några arter som inte finns med i artlistorna från 1985. Det gäller 
Daphnia cristata, Eurytemora lacustris och Bythotrephes longimanus. De är vanliga i 
regionen och vi bedömer det som troligt att de funnits i Åsunden sedan länge. Resultaten från 
2017 antyder dock att de blivit vanligare i sjön. Vi noterar förändringen eftersom dessa tre 
arter brukar vara vanligare i näringsfattigare sjöar.

Den stora hoppkräftan Heterocope borealis kan å andra sidan ha minskat i täthet. Den arten 
påträffades inte i de kvantitativa proven 2017, utan enbart i håvdrag.
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Figur 4. Tätheter (individer per liter) av kräftdjursplankton (exklusive nauplier) i ytprover under 
provtagningssäsongen 1985 och 2017. Data från kvantitativa provtagningar med Limnoshämtare i hela 
skiktet 0-8 m under 2017 och med van Dornhämtare på de angivna djupen 1985. 

I figur 4 redovisas samlade tätheter av hinnkräftor och hoppkräftor (exklusive nauplier) från 
provtagningar i ytvattnet 1985 och 2017. Resultaten tyder inte på att mängden 
kräftdjursplankton minskat mellan undersökningarna, snarare tvärtom. Vid fyra-fem av 
provtagningstillfällena var tätheten högre eller avsevärt högre 2017 och vid ett tillfälle (aug) 
antyder resultaten ungefär likvärdiga tätheter. Provtagningsmetod och -djup skiljde sig åt 
mellan undersökningarna men det är inte rimligt att de tidvis avsevärda täthetsskillnaderna 
som visas i figur 4 kan förklaras enbart av metodskillnader. Motsvarande jämförelse av 
resultaten från djupproven förändrar inte denna bild. Vår slutsats är att tillgången på 
djurplankton för planktonätande fisk åtminstone tidvis var bättre under 2017 än under 1985. 

Äggproduktionen hos hoppkräftan Eudiaptomus gracilis visade på betydande skillnader 
mellan undersökningarna. Honor av den hoppkräftan bar på avsevärt färre ägg 2017 än 1985. 
Kullstorlek hos hoppkräftor kan påverkas av flera faktorer (föda, temperatur, predation) men 
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en rimlig förklaring till skillnaden är en lägre tillgång på föda 2017, t.ex. en mindre mängd 
växtplankton eller andra ätbara organiska partiklar. Eudiaptomus äter fr.a. små växtplankton, 
bakterier och även icke-levande organiska partiklar. Skillnader i siktdjupsdata mellan åren 
antyder att födotillgången var bättre 1985. Medelsiktdjupet (utan vattenkikare) var 2,7 m 
under 2017 (se bilaga 2) och 1,8 m under 1985 (Henriksson m.fl. 1987, bilaga 2:3). Slutsatsen 
av detta resonemang är att födounderlaget för djurplankton i Åsunden var sämre 2017 än 
1985. Ändå var mängden djurplankton, åtminstone vad gäller hinnkräftor och hoppkräftor, 
större. 

Tabell 4. Kullstorleken hos hoppkräftan Eudiaptomus gracilis i Åsunden 1985 och 2017. Resultaten 
från båda åren är från analyser av håvprov. 1985 års data kommer från bevarade handskrivna 
analysprotokoll och har tidigare inte publicerats.

Eudiaptomus, ägg per kull Maj Juni Juli Aug Sept Okt

1985 Medel ± Stdev (n=1-10) 10,7±2,3 12,7±2,3 11,6±1,8 13,8±1,3 13,1±3,0 9

2017 Medel ± Stdev (n=10) 8,4±1,6 8,4±0,97 7,9±1,1 9,6±1,8 6,6±1,1 7,9±1,7

För att sammanfatta resultaten och slutsatserna av jämförelsen mellan undersökningarna. 
Mängden djurplankton var tidvis högre under 2017 trots att reproduktionen, åtminstone hos 
sjöns vanligaste hoppkräfta, tyder på en lägre näringstillgång. Orsaken till skillnaderna i 
djurplanktontäthet måste då förklaras av skillnader i dödlighet hos de djurplankton som fötts. 
Predationstrycket på djurplankton bör därför ha varit lägre 2017 än 1985. Av detta 
resonemang följer också att en eventuell svagare rekrytering av fisk under 2017 (det får 
framtida provfisken utvisa), jämfört med 1985, inte kan bero på skillnader i 
djurplanktontillgång. 

Jämförelse med andra sjöar

Det råder ingen tvekan om att tätheten av den typ av små plankton som nykläckta fiskyngel 
äter, bl.a. hjuldjur och nauplier, var hög i Åsunden i maj-juni 2017. Många svenska sjöar med 
mer fisk än Åsunden kan ha lägre tätheter av dessa grupper under våren.

Det är även väsentligt att bedöma mängden större djurplankton i Åsunden, dvs. den föda 
planktonätande fisk börjar äta några veckor efter att de blivit frisimmande och som sedan är 
väsentlig för ung fisk under sommaren. I figur 5 görs därför en jämförelse av totalmängden av 
hopp- och hinnkräftor mellan Åsunden och ett antal svenska sjöar. Av jämförelsesjöarna är 
Ellenösjön (södra Dalsland) en näringsrik sjö med mycket hög fisktäthet (5-10 kg per 
nätansträngning), Mälaren, Mjörn och Rådasjön är måttligt näringsrika sjöar (mesotrofa) med 
jämförelsevis hög fiskproduktion (bl.a. gös), medan Vänern och Vättern är näringsfattigare 
med lägre fiskproduktion. Jämförelsen visar att Åsunden under högsommaren hade 
djurplanktontätheter i nivå med andra mesotrofa sjöar och vår slutsats är att 
djurplanktonmängden i Åsunden 2017 därför inte avviker från vad man kan förvänta sig.
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Figur 5. Den sammanlagda tätheten (individer per liter) av hoppkräftor och hinnkräftor (exkl. nauplier) i 
augustiprover i ytvattnet i Åsunden och i ett antal andra svenska sjöar. Data från de stora sjöarna är 
de senast tillgängliga hos datavärden (SLU); Vättern (Edeskvarna) 3 sept 2003, Mälaren (Granfjärden) 
11 aug 2011, Vänern (Dagskärsgrund) 21 aug 2013. Data från Rådasjön, Mjörn, Bolmen och 
Ellenösjön är egna analyser (JES) av prover tagna i aug 2001, 2000, 2010 och 1999 i samband med 
limnologiska undersökningar i respektive sjö.

Resultaten ger perspektiv åt den roll djurplankton eventuellt spelar som begränsande faktor för 
fiskrekrytering och fisktillväxt i Åsunden. Tätheterna är jämförbara med tätheterna i andra sjöar 
av samma karaktär.

Figur 5 ger dock bara en ögonblicksbild. Mängden och produktionen av djurplankton kan 
variera mycket under och mellan säsonger i samma sjö. Dessutom kan olika arter av 
djurplankton vara olika värdefulla som föda och artsammansättningen bland djurplankton 
skiljer sig också mellan sjöarna i jämförelsen.

DJURPLANKTON OCH GÖSREKRYTERING

Ett sätt att angripa problematiken kring födobrist är att mäta hur djurplanktontillgången 
påverkar fiskens tillväxt i laboratoriemiljö. Ljunggren (2002) studerade gösyngeltillväxt vid 
olika koncentrationer av djurplankton. De allra minsta ynglen (i experimentet startade de äta 
vid 6,5 mm) behövde tätheter på över 585 djurplankton per liter för att tillväxa, fem dygn 
senare behövde de 55 per liter och när de nått 11 mm behövde de 10 per liter för att tillväxa. 
Dessa värden är lägre än den djurplanktonmängd vi uppmätte i Åsunden under den tid ynglen 
ännu var så små som i Ljunggrens studie, dvs. vår och försommar. Ljunggren använde dock 
hinn- och hoppkräftor inklusive nauplier som föda i experimenten, i Åsunden var även 
hjuldjur en viktig del av djurplanktonsamhället.

Vi har inte hittat relevanta laboratoriestudier av tillväxt hos större gösyngel. Däremot finns det 
information om hur fort fiskar kan äta djurplankton. Fiskar fångar vanligen sina byten ett och 
ett. Man kan dela upp händelseförloppet i olika kortare händelser, t.ex. födosök, 
bytesupptäckt, attack, fångst och byteshantering. Fiskens sammanlagda fångsthastighet 
påverkas bl.a. av tätheten av djurplankton i vattnet. Orsaken är att fisken fortare hittar byten 
vid höga bytestätheter och att fisken ibland även ökar sin attackhastighet när bytestätheten är 
hög. Många laboratoriestudier visar dock att den sammanlagda fångsthastigheten oftast planar 
ut mot ett maximumvärde. Orsaken är att fisken helt enkelt inte kan äta hur fort som helst. Vid 
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höga djurplanktontätheter kommer fisken att begränsas av att den inte hinner hantera och 
svälja alla de byten den faktiskt har inom sitt synfält och i teorin skulle kunna fånga. 
Konsekvensen blir att ovanför den maximala djurplanktontätheten kommer en ytterligare 
ökning av bytestätheten inte att påverka fiskens födointag och tillväxt.

Hur stor djurplanktontäthet behövs för att överskrida fiskens maximala förmåga? Den tätheten 
kan variera av flera skäl, t.ex. med fiskens storlek och art, djurplanktonens storlek, hur lätt 
djurplanktonen upptäcks, vattnets temperatur och vattnets transparens. Vår bedömning är att 
de djurplanktontätheter som uppmättes i denna undersökning överskrider den täthet som 
fisken kan hinna med att hantera. I Åsunden var den sammanlagda tätheten av hinn- och 
hoppkräftor mer än 30 individer per liter under hela 2017 (figur 4). Laboratorieförsök har 
visat att fisk (t.ex. braxen, mört, löja) har svårt att öka sin fångsthastighet ytterligare när 
bytestätheten överstiger 20 individer per liter (Winkler & Orellana 1992). Även i Persson 
m.fl. (2011, sid 37) finns information som visar att fisk (i det exemplet användes småspigg) 
inte förmår öka sitt födointag vid ungefär dessa tätheter. Vår slutsats är därför att det under 
2017 inte fanns för få djurplankton i Åsunden, men samtidigt konstaterar vi att tätheten under 
sommar och höst låg ganska nära fiskens maximala kapacitet. Däremot tyder resultaten från 
undersökningen 1985 på att risken för djurplanktonbrist var större då.

Det finns naturligtvis en fara i att generalisera om djurplanktontillgången i Åsunden utifrån 
provtagning vid en enda provpunkt. Det går t.ex. inte att utesluta att djurplankton kan varit en 
bristvara för gösyngel, eller för någon annan av sjöns fiskpopulationer, någon annanstans i 
Åsunden. Vi tror ändå inte att den sammanlagda tätheten av djurplankton, mätt som individer 
per liter, begränsat gösynglen på ett påtagligt sätt under 2017. Däremot kan det finnas 
skillnader i enskilda djurplanktonarters attraktivitet och kvalitet som kan vara värda att 
beakta. Det går inte att utesluta att en ökad mängd av vissa attraktiva bytesarter skulle vara 
gynnsamt för gösrekryteringen.

Gösyngels diet har beskrivits bl.a. av Lehtonen m.fl. (1996), Sutela & Hyvärinen (2002) och 
Peterka m.fl. (2003) och flera studier har visat att starka årsklasser hos gös kan hänga samman 
med att de har tillgång till särskilda större bytesarter under den första sommaren. Vid god 
tillgång på t.ex. den stora hinnkräftan Leptodora, pungräkor (Neomysis), tofsmygglarver 
(Chaoborus sp) eller fisklarver kan gösyngel tillväxa snabbt och fort övergå till ren fiskdiet. 
Enligt Peterka m.fl. (2003) kan gösyngel börja äta Leptodora redan vid 20 mm. I Åsunden 
finns både Leptodora och Chaoborus, men inte i särskilt höga tätheter. Leptodora påträffades 
vid enstaka tillfällen i de kvantitativa proverna med en högsta täthet på 0,5 per liter i ett 
djurpprov. I fiskrika och grumliga gössjöar kan Leptodora-tätheten uppgå till mer än 2 
individer per liter i ytvattnet (Svensson 1999, tabell 4). Chaoborus, som gömmer sig på 
bottnen eller på djupt vatten under dagtid, var helt frånvarande i de kvantitativa proverna i 
Åsunden, men hittades med enstaka exemplar i håvdrag från djupare vatten. Både Leptodora 
och Chaoborus gynnas av grumligt vatten, liksom gösynglen själva, eftersom de då lättare 
undgår upptäckt av rovlevande fisk.

Vår bedömning är således att djurplanktontillgången i Åsunden inte på något betydande sätt 
begränsar gösynglen under vår och försommar. Däremot kan vi inte utesluta att de är 
födobegränsade efter att de nått den storlek då de potentiellt kan äta större bytesdjur, som 
Leptodora och Chaoborus. En osäkerhet i detta sammanhang är Åsundens unika hoppkräftor 
(Heterocope borealis, Arctodiaptomus laticeps) vars roll som potentiell föda åt gös är helt 
ostuderad.
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SLUTORD

Det är svårt att studera fiskrekrytering och fiskyngels ekologi. Det finns studier som visar att 
de allra yngsta fiskarna är mer beroende av andra typer av planktonorganismer än man 
tidigare trott, t.ex. encelliga organismer (Zingel m.fl. 2012). Dessutom är det inte möjligt att 
avgöra vad som är orsak och verkan i en beskrivande undersökning som denna. Vi har t.ex. 
haft som utgångspunkt i vårt resonemang att mängden djurplankton kan vara en begränsande 
resurs åtminstone någon gång under fiskens unga liv och att höga djurplanktontätheter därför 
är positivt för fiskrekryteringen. Det omvända förhållandet kan naturligtvis också vara giltigt, 
dvs. fisk kan begränsa mängden djurplankton. Det går t.ex. inte att utesluta att den tidvis 
högre tätheten av hinn- och hoppkräftor under 2017 jämfört med 1985 kan vara en effekt av 
att mängden planktonätande fisk i Åsunden faktiskt har minskat. 

  

Den rovlevande hinnkräftan Leptodora kindti (till vänster) och larver av tofsmyggor (Chaoborus) kan vara viktig 
föda för gösyngel under den första sommaren. De gynnas av grumligt vatten. De finns i Åsunden men det är 
svårt att mäta deras mängd. De undflyr provtagningsutrustning och Chaoborus kan i viss mån vila i 
bottensedimenten under dagtid.
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Bilaga 1. Kvantitativa djurplanktondata
Prov togs i Åsundens ytvatten (0-8 m) och djupvatten (10-20 m) vid sex tillfällen under 2017. Tätheter 
anges i individer per liter. För jämförbarheten är även arter som endast påträffades i kvalitativa 
håvdrag med i artlistorna (se tabell 1 och 2).

HJULDJUR (Rotifera) 24 maj 27 juni 26 juli 21 aug 22 sept 21 okt
0-8 m 0-8 m 0-8 m 0-8 m 0-8 m 0-8 m

Anuraeopsis fissa - Gosse, 1851
Ascomorpha ecaudis - Perty, 1850
Ascomorpha ovalis - (Bergendal, 1892) 7,61 9,75 1,15
Ascomorpha saltans - Bartsch, 1870 22,43
Asplanchna priodonta - Gosse, 1850 6,34 0,60 1,95 1,15 0,40
Collotheca - Harring, 1913 2,31 0,85
Conochilus unicornis - Rousselet, 1892
Euchlanis dilatata - Ehrenberg, 1832
Filinia terminalis - (Plate, 1886) 31,70
Gastropus stylifer - (Imhof, 1891) 6,34 4,88 4,61
Kellicottia longispina - Kellicott, 1879 221,90 114,12 6,83 4,61 10,99 12,68
Keratella cochlearis - Gosse, 1851 970,02 446,34 71,20 164,84 142,02 131,03
Keratella quadrata - (O.F. Müller, 1786) 6,34
Keratella tecta - (Gosse, 1851)
Notholca caudata - Carlin, 1943 12,68
Polyarthra dolichoptera - Idelson, 1925 12,68
Polyarthra major - Burckhardt, 1900 9,22
Polyarthra remata - (Skorikov, 1896) 2,31 5,28
Polyarthra vulgaris - Carlin, 1943 19,02 15,22 2,93 17,29 2,54 4,23
Pompholyx sulcata - Hudson, 1885 5,07 5,85 12,68 1,06
Synchaeta - Ehrenberg, 1832 (liten, <120 µm) 63,40 40,58 1,15 7,61 15,85
Synchaeta - Ehrenberg, 1832 (stor, >120 µm) 2,11
Trichocerca birostris/similis 14,63 3,46
Trichocerca capucina - (Wierzejski & Zacharias, 1893) 1,95
Trichocerca porcellus - (Gosse, 1851) 3,90 25,36 41,21
Trichocerca pusilla - (Jennings, 1903) 1,06
Trichocerca rousseleti - (Voigt, 1902) 2,54 50,72 12,68 5,92 2,11
Trichocerca - de Lamarck, 1801 0,98 1,15
Obestämd art
Antal individer av hjuldjur 1350,4 632,1 198,0 238,6 195,7 216,6

HINNKRÄFTOR (Cladocera)
Bosmina (Eubosmina) coregoni coregoni - Baird, 1857 0,60 1,20 0,20 0,80
Bosmina (Eubosmina) longispina - G.O. Sars, 1862 2,40 0,80 1,20 1,00 2,40
Bosmina (Bosmina) longirostris - (O.F. Müller, 1776)
Bythotrephes longimanus - Leydig, 1860
Camptocercus - W.Baird, 1843 0,20
Ceriodaphnia - Dana, 1853 0,20
Chydorus sphaericus - (O.F. Müller, 1776) 2,00 4,60
Daphnia cristata - G.O. Sars, 1861 2,40 0,60
Daphnia cucullata - G.O. Sars, 1862 2,00 3,60 1,00 0,60
Daphnia - O.F. Müller, 1785 0,20 0,80 0,40 0,20
Diaphanosoma brachyurum - (Liévin, 1848) 10,80 14,60 2,80 1,60 0,40
Leptodora kindti - (Focke, 1844) 0,20
Limnosida frontosa - G.O. Sars, 1862 0,20 0,40
Sida crystallina - (O.F. Müller, 1776)

HOPPKRÄFTOR (Copepoda)
Arctodiaptomus laticeps - (G.O.Sars, 1863) 0,20 0,20
Eudiaptomus gracilis - (G.O. Sars, 1863) 2,20 4,00 4,00 3,00
Eurytemora lacustris - (Poppe, 1887)
Heterocope appendiculata - G.O. Sars, 1863 
Heterocope borealis - (Fischer, 1851)
Calanoida copepoditer 38,20 5,20 0,40 5,00 6,40 7,00
Calanoida nauplier 6,34 22,82 4,88 9,22 0,85
Cyclops - O.F. Müller, 1785 (liten) 0,40 0,20
Cyclops - O.F. Müller, 1785 (stor) 0,80 0,40
Diacyclops - Kiefer, 1927 0,20
Eucyclops - Claus, 1893
Mesocyclops leuckarti - (Claus, 1857) 0,40 1,80 1,80 0,20 0,20
Thermocyclops oithonoides - (G.O. Sars, 1863) 4,40 7,20 3,40 0,60
Cyclopoida, copepoditer 40,60 37,40 5,20 19,60 19,20 15,80
Cyclopoida, nauplier 63,40 25,36 17,56 39,19 8,45 4,23
Antal individer av kräftdjur 158,9 120,4 58,2 84,6 39,9 36,2
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HJULDJUR (Rotifera) 24 maj 27 juni 26 juli 21 aug 22 sept 21 okt
10-20 m 10-20 m 10-20 m 10-20 m 10-20 m 10-20 m

Anuraeopsis fissa - Gosse, 1851
Ascomorpha ecaudis - Perty, 1850 1,17
Ascomorpha ovalis - (Bergendal, 1892) 0,50
Ascomorpha saltans - Bartsch, 1870
Asplanchna priodonta - Gosse, 1850 0,17 0,17
Collotheca - Harring, 1913 1,76 0,75
Conochilus unicornis - Rousselet, 1892 1,51 1,51
Euchlanis dilatata - Ehrenberg, 1832
Filinia terminalis - (Plate, 1886) 1,51 2,52
Gastropus stylifer - (Imhof, 1891) 5,53 1,22
Kellicottia longispina - Kellicott, 1879 67,93 60,88 3,52 7,32 4,11 6,79
Keratella cochlearis - Gosse, 1851 36,23 38,74 7,04 62,18 91,58 89,82
Keratella quadrata - (O.F. Müller, 1786) 0,75 0,50 0,59
Keratella tecta - (Gosse, 1851)
Notholca caudata - Carlin, 1943 3,77 0,50 0,59
Polyarthra dolichoptera - Idelson, 1925
Polyarthra major - Burckhardt, 1900 0,81 1,17
Polyarthra remata - (Skorikov, 1896) 1,17 3,02
Polyarthra vulgaris - Carlin, 1943 0,50 0,81 1,76
Pompholyx sulcata - Hudson, 1885 6,10
Synchaeta - Ehrenberg, 1832 (liten, <120 µm) 40,76 1,22 4,70 6,04
Synchaeta - Ehrenberg, 1832 (stor, >120 µm) 2,26 3,02
Trichocerca birostris/similis 2,03
Trichocerca capucina - (Wierzejski & Zacharias, 1893)
Trichocerca porcellus - (Gosse, 1851) 1,51 3,02 19,96 40,00
Trichocerca pusilla - (Jennings, 1903)
Trichocerca rousseleti - (Voigt, 1902) 1,01 1,63 4,70 1,51
Trichocerca - de Lamarck, 1801
Obestämd art 1,51 0,50
Antal individer av hjuldjur 157,7 103,7 21,1 83,3 133,4 152,6

HINNKRÄFTOR (Cladocera)
Bosmina (Eubosmina) coregoni coregoni - Baird, 1857 0,33
Bosmina (Eubosmina) longispina - G.O. Sars, 1862 1,50 7,50 2,50 1,00 0,33 0,67
Bosmina (Bosmina) longirostris - (O.F. Müller, 1776)
Bythotrephes longimanus - Leydig, 1860 0,17
Camptocercus - W.Baird, 1843
Ceriodaphnia - Dana, 1853
Chydorus sphaericus - (O.F. Müller, 1776) 1,50 2,67
Daphnia cristata - G.O. Sars, 1861 0,67 0,33
Daphnia cucullata - G.O. Sars, 1862 0,50 0,17 0,17 0,17
Daphnia - O.F. Müller, 1785 0,50 0,17
Diaphanosoma brachyurum - (Liévin, 1848) 0,50 0,50 1,00 0,17
Leptodora kindti - (Focke, 1844) 0,50 0,17
Limnosida frontosa - G.O. Sars, 1862 
Sida crystallina - (O.F. Müller, 1776)

HOPPKRÄFTOR (Copepoda)
Arctodiaptomus laticeps - (G.O.Sars, 1863) 0,67
Eudiaptomus gracilis - (G.O. Sars, 1863) 0,17 1,50 0,17 0,83 0,33 0,33
Eurytemora lacustris - (Poppe, 1887) 0,17
Heterocope appendiculata - G.O. Sars, 1863 
Heterocope borealis - (Fischer, 1851)
Calanoida copepoditer 2,67 1,33 0,17 0,67 3,33 5,17
Calanoida nauplier 0,75 2,01 5,53 0,81 1,76 0,75
Cyclops - O.F. Müller, 1785 (liten) 0,33
Cyclops - O.F. Müller, 1785 (stor) 0,17 0,17 0,17
Diacyclops - Kiefer, 1927
Eucyclops - Claus, 1893
Mesocyclops leuckarti - (Claus, 1857) 0,17
Thermocyclops oithonoides - (G.O. Sars, 1863) 0,17 0,50 0,33
Cyclopoida, copepoditer 5,83 2,17 2,50 7,00 16,67 10,50
Cyclopoida, nauplier 15,10 17,61 25,16 35,76 14,09 5,28
Antal individer av kräftdjur 26,5 34,8 37,9 47,7 39,7 25,9
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Bilaga 2. Syre, temperatur, siktdjup, m.m.
Syre och temperatur mättes med en Hach HQ 3d-sond med 30 m kabel. Siktdjup mättes med en 25 
cm helvit skiva utan vattenkikare.

Syrehalter (mg/l)
Djup 24 maj 27 juni 26 juli 21 aug 22 sept 21 okt

0 11,00 9,68 9,18 9,40 9,77 9,13

1 11,00 9,69 9,23 9,32 9,67 9,08

2 11,40 9,57 9,24 9,16 9,66 9,04

3 11,06 9,41 9,10 9,05 9,63 9,03

4 11,09 9,31 8,89 9,04 9,59 9,02

5 11,05 9,19 8,86 9,01 9,58 9,02

6 11,01 9,16 8,64 9,01 9,55 9,01

7 10,91 9,09 8,41 9,04 9,54 8,98

8 10,92 9,04 7,96 9,01 9,52 8,98

9 10,93 8,48 7,26 8,94 9,51 8,96

10 10,90 8,68 7,13 8,94 9,47 8,94

15 10,67 7,99 6,13 4,90 9,00 8,65

20 10,49 8,20 6,26 4,88 3,55 8,60

25 10,42 8,19 6,31 4,90 3,06 8,49

30 10,37 8,17 6,31 4,83 2,99 7,43

Temperatur (°C)
Djup 24 maj 27 juni 26 juli 21 aug 22 sept 21 okt

0 11,00 9,68 9,18 9,40 9,77 9,13

1 11,00 9,69 9,23 9,32 9,67 9,08

2 11,40 9,57 9,24 9,16 9,66 9,04

3 11,06 9,41 9,10 9,05 9,63 9,03

4 11,09 9,31 8,89 9,04 9,59 9,02

5 11,05 9,19 8,86 9,01 9,58 9,02

6 11,01 9,16 8,64 9,01 9,55 9,01

7 10,91 9,09 8,41 9,04 9,54 8,98

8 10,92 9,04 7,96 9,01 9,52 8,98

9 10,93 8,48 7,26 8,94 9,51 8,96

10 10,90 8,68 7,13 8,94 9,47 8,94

15 10,67 7,99 6,13 4,90 9,00 8,65

20 10,49 8,20 6,26 4,88 3,55 8,60

25 10,42 8,19 6,31 4,90 3,06 8,49

30 10,37 8,17 6,31 4,83 2,99 7,43

Siktdjup (m) 2,7 2,8 2,5 3 2,3 2,65

Djup på plats (m) 41,5 42 m 42,2 m 40,9 m > 31 41,0 m

Lufttryck (hPa): - 995 hPa 993 hPa 1000 hPA 1008 hPa 1002 hPa

Vind: Lugnt 2-4 m/s NV 3 m/s NO 1 m/s SV 5 m/s N, höga vågor 3 m/s O

Väder: Växl moln Växl moln - sol Molnigt Växl moln Moln, dimma, regn Molnigt
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Bilaga 3. Pilotstudie av färgade plastfibrer

Nedan presenteras resultat från en inledande pilotstudie med avsikt att kvantifiera rester av 
mikroplaster i Åsunden med hjälp av djurplanktonprover. Data är från ytprovet (0-8 m) och djupprovet 
(10-20 m) den 26 juli 2017. Endast färgade plastfibrer längre än 0,05 mm och som sedimenterade till 
bottnen i räknekammaren räknades. Analysen genomfördes samtidigt som hjuldjuren räknades. 
Proven hade konserverats med neutral Lugols lösning i fält vid provtagningen. Vid analysen fick 
provvattnet sedimentera 30 min innan analys. Tornhöjden på sedimentationskammaren var 22 mm 
och räknekammarens diameter var 20 mm.

Färgade plastfibrer (antal/liter) 0,05-2 mm > 2 mm

0-8 m djup 5,9 3,9

10-20 m djup 3,5 2,5

Den totala mängden färgade plastfibrer var 9,8 och 6,0 per liter i yt- respektive djupvattenprovet. Detta 
är en enstaka analys men mängderna måste bedömas som höga. Tänkbara källor till denna typ av 
fibrer är för oss okända, men en hypotes är textiler. Fibrerna behöver dock inte enbart komma från 
närområdet. Mikroskopiska plastfibrer kan även transporteras med luft.

Det bör noteras att analysen gjorts med en helt annan metodik än den som brukar användas vid 
provtagning av mikroplaster. Då används håv, men vanligen med en maskvidd som inte är effektiv på 
att kvarhålla den typ av smala fibrer vi har analyserat.

I samband med planktonanalyserna påträffades även andra partiklar som rimligen bör klassificeras 
som mikroplaster. Vår bedömning efter denna pilotundersökning är att mikroplaster i Åsunden bör 
studeras närmare, både vad gäller förekomst i vattnet och i djur i sjöns näringskedjor, i första hand 
fisk.

Konservering av prov med Lugols lösning
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Bilaga 4. Bilder på djurplankton. Foton är inte på individer från Åsunden utan från andra 
undersökningar i södra Sverige. 

Två individer av Keratella cochlearis. Det är Åsundens vanligaste hjuldjursart, tidvis med tätheter på flera hundra 
per liter.

Hjuldjuret Notholca caudata förekom fr.a. på djupt vatten i Åsunden. I södra Sverige finns arten företrädesvis i 
stora, djupa sjöar.

Hinnkräftan Bosmina corgoni. Släktet Bosmina var, tillsammans med Diaphanosoma, den vanligaste hinnkräftan 
i undersökningen.

Naupliuslarv, ett ungt stadium av en hoppkräfta.

26



Hinnkräftan Daphnia cristata var en av Åsundens hinnkräftor.

.     
Hoppkräftorna Thermocyclops oithonoides (till vänster) och Eudiaptomus gracilis var vanliga i Åsunden. Den ena 
Eudiaptomus-honan bär på sex ägg. Artens kullstorlek (ägg per äggbärande hona) dokumenterades i Åsunden 
både 1985 och 2017. Den genomsnittliga kullstorleken var avsevärt mindre 2017, troligen som en följd av 
minskad födotillgång, vilket i sin tur kan vara en följd av en minskad näringsbelastning på sjön.

Hoppkräftan Heterocope borealis förekommer i ett 20-tal sjöar i södra Sverige, däribland Åsunden.
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