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Resume: 
Vandløbsrestaurering med dødt ved er ikke blevet brugt ret meget i Danmark. I mange andre lande 

er dødt ved blevet brugt til at genskabe de fysiske forhold i vandløb. Flere studier har vist, at dødt 

ved spiller en vigtig rolle i at øge makroinvertebratdiversiteten og -densiteten i vandløb. I 10 danske 

skovvandløb blev mængden, størrelsen (længden og omkredsen), alderen, kontakt til brinken, 

følgehabitatets størrelse, dækningsgrad, stabilitet og beliggenhed for dødt ved kvantificeret. De 

kemiske faktorer BI5, TP og NH4
+ blev målt. Der blev indsamlet sparkeprøver, pilleprøver og 

surberprøver for at bestemme makroinvertebratdiversiteten og -densiteten. Der blev ydermere 

udvalgt 9 skovvandløb uden ved og 10 lysåbnevandløb uden ved fra databasen ODA (Organisationen 

Danske Arkiver). Formålet med dette speciale var at se på effekter af ved på 

makroinvertebratdiversiteten og -densiteten. Følgende hypoteser blev derfor afprøvet. 1. Ved øget 

nedbrydning af veddet dannes flere nicher, hvilket kan øge artsrigdommen af makroinvertebrater 

2. Tilstedeværelsen af ved øger habitatheterogeniteten, hvilket kan øge diversiteten af 

makroinvertebrater på og omkring det døde ved 3. Tilstedeværelsen af dødt ved giver forbedrede 

forhold for ved-associerede makroinvertebrater, hvilket kan føre til en højere abundans af disse på 

og omkring det døde ved end i partier uden dødt ved, samt i vandløb med ved i forhold til vandløb 

uden dødt ved 4. Veddets evne som habitatdanner kan føre til højere beta-diversitet i vandløb med 

ved i forhold til vandløb uden ved. Der blev ikke fundet nogen klar sammenhæng imellem veddets 

nedbrydningsgrad og artsrigdommen for makroinvertebrater. Der blev til gengæld fundet en højere 

artsrigdom på og omkring det døde ved, end i områder uden ved. Artsrigdommen var ydermere 

større i vandløb med ved end i vandløb uden ved. Der blev fundet, at abundansen af ved-associerede 

makroinvertebrater var størst på og omkring det døde ved og større i vandløb med dødt ved, end 

vandløb uden dødt ved. Der blev fundet en højere beta-diversitet for makroinvertebrater i vandløb 

med dødt ved, end i vandløb uden ved. Desuden viste studiet en tendens til, at abundansen af 

nøglegruppe 1 arter var højere i vandløb med ved end i vandløb uden ved. Dette studie viser altså, 

at tilstedeværelsen af dødt ved har en stor indflydelse på makroinvertebratdiversiteten og -

densiteten og derfor bør anvendes mere i restaureringssammenhæng.  
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Abstract:  
Stream restoration with dead wood has not been used much in Denmark. However, in several other 

countries dead wood has been used to rehabilitate physical conditions of streams. Many studies 

have shown that dead wood plays an important role increasing macroinvertebrate diversity and 

densities in streams. The Amount, size, age, contact to the riparian zone, mesohabitats, coverage, 

stability and location of the dead wood was measured in 10 forest streams. The chemical factors 

BI5, TP and NH4
+ were also measured. Determination of macroinvertebrate diversity and densities 

was carried out using surber net, kick sampling net and by brushing the wood. For further analyses 

9 forest- and 10 pastoral streams without wood were gathered from the database ODA. The purpose 

of this thesis was to measure the effect dead wood has on the macroinvertebrate diversity and 

densities. The following hypothesis were tested. 1. More niches are created with increased 

decomposition of the dead wood, which increases the macroinvertebrate richness. 2. The presence 

of dead wood increases the heterogeneity of the habitat, which can increase the diversity of 

macroinvertebrates on and around the dead wood. 3. The presence of dead wood improves the 

conditions for wood associated macroinvertebrates, which can result in a higher abundance on and 

around the dead wood than in areas without dead wood and furthermore increase the abundance 

of wood associated macroinvertebrates in streams with dead wood compared to streams without 

dead wood. 4. The ability of the dead wood as a habitat creator can lead to a higher beta diversity 

in streams with dead wood compared to streams without dead wood. Is the beta-diversity for 

macroinvertebrates higher in streams with dead wood then streams without dead wood? I found 

no link between the degree of decomposition of the wood and the macroinvertebrate richness. 

However, the species richness of macroinvertebrates was higher on and around the dead wood then 

in areas without dead wood. The species richness of macroinvertebrates was furthermore higher in 

streams with dead wood then streams without dead wood. I found that the abundance of wood 

associated macroinvertebrates was highest on and around the dead wood than areas without 

deadwood and the abundance of wood associated macroinvertebrates was highest in streams with 

dead wood than streams without dead wood. I found that the beta- diversity for macroinvertebrates 

was highest in streams with dead wood. I found a tendency for increased abundance of key group 

1 species in streams with dead wood compared to streams without dead wood. This thesis shows 
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that the presence of dead wood has a big influence on the macroinvertebrate diversity and densities 

in streams and therefore it should be used more in stream restoration.  

Introduktion  

Forhistorie og vandløbslovgivning:  
Siden isen trak sig tilbage efter sidste istid, og mennesket, planter og dyr indvandrede til Danmark, 

har vandløbene været udnyttet på mange forskellige måder. I starten blev vandløbene således mest 

brugt til jagt og fiskeri. Senere blev vandløbene udnyttet som energikilde til drift af vandmøller. Der  

har derfor i mange vandløb været spærringer, som har virket som forhindring på vandets frie 

passage (Sand-Jensen & Friberg, 2000). Forhindringen af vandets frie passage har således haft 

betydning for mange vandrefisk, som skal kunne komme til og fra deres gydepladser (Jepsen et al., 

2012; Thodsen et al., 2016).  

Den største udnyttelse af de danske vandløb har fundet sted i de sidste 100 år særlig i 

forbindelse med landbruget. I takt med at landbruget har udviklet sig, er udnyttelsen af både 

vandløb og ådale også blevet mere intensiv. Den ripariske vegetation er blevet fjernet, der er blevet 

nedlagt drænrør, og vandløbene er blevet udrettet. Dette har betydet, at der i Danmark stort set 

ikke er nogen uforstyrrede vandløb eller ådale tilbage. Ud af  64.000 km vandløb er over 90 % blevet 

udrettet (Sand-Jensen & Friberg, 2000). Det er særligt de små vandløb, der er blevet udrettet og 

uddybet, det er derfor også mest de små vandløb, der er forarmet rent fysisk (Sand-Jensen & 

Lindegaard, 2008; Thodsen et al., 2016). Udover den fysiske forringelse har vandløbene også været 

meget belastet af organisk spildevand fra byerne, industrien og landbruget. Belastning med organisk 

spildevand begyndte først for alvor at blive et problem efter 2. verdenskrig, hvor vandskyllende 

toiletter og kloakering vandt frem. Renseanlæggene var dengang meget ineffektive til at fjerne det 

organiske stof fra spildevandet. De gamle mekaniske rensningsanlæg fjernede således kun ca. 10 % 

af det organiske stof fra spildevandet, resten endte ude i vandmiljøet. Det var først i 1960’erne og 

op i 1970’erne, at mange af disse gamle mekaniske rensningsanlæg blev modificeret. De nye 

biologiske rensningsanlæg kunne fjerne op mod 90 % af det organiske stof fra spildevandet (Henze 

et al., 2014; Sand-Jensen & Lindegaard, 2008). I 1973 blev der gennem lovgivningen for første gang 

nogensinde taget hensyn til miljøet. Dette skete med indførelsen af Miljøbeskyttelsesloven. 

Miljøbeskyttelsesloven påbød kommunerne at udarbejde spildevandsplaner. Spildevandsplanerne 

skulle sørge for en forbedring i kloakering og rensning af spildevand (Henze et al., 2014). I 1983 blev 
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vandløbsloven ændret. I sin oprindelige form fra 1949 var vandløbenes vigtigste egenskab at aflede 

vand fra marker og byer. I sin reviderede form skulle vandløbene stadig aflede vand fra marker og 

byer men under hensyntagen til vandløbskvaliteten (Iversen & Ovesen, 1997). Indførelsen af 

Miljøbeskyttelseloven og ændringen i Vandløbsloven åbnede op for muligheden for at forbedre 

forholdene i de danske vandløb.  

Den 22. december 2000 trådte EU’s Vandrammedirektiv i kraft (Svana.dk – 03.01. 

2017). EU har med Vandrammedirektivet fastlagt nogle generelle rammer, som alle EU lande skal 

følge (Schou et al., 2007). Det overordnede formål med Vandrammedirektivet er at beskytte 

vandressourcer. Det gøres med lovmæssigt forpligtende krav til medlemslande om bl.a. kemiske og 

økologiske målkrav. De formelle økologiske målkrav er: 1. mindst god økologisk tilstand, og 2. ingen 

vandløb må opleve faldende økologisk tilstand. Målkravene skulle have været nået i 2015, men blev 

det ikke. Den seneste deadline for at opnå dette mål er 2027 (Schäfer et al., 2016).  

Til at måle den økologiske status bruges Ecological Quality Ratio (EQR). EQR udtrykker 

forholdet mellem en observeret værdi og en reference værdi. Referenceværdien beskriver den 

biologiske kvalitet i et uforstyrret miljø. EQR varierer mellem 0 og 1, jo tættere værdien er på 1, des 

mere minder den observerede tilstand om reference tilstanden. EQR-værdien dækker over 5 

forskellige klasser, nemlig: høj-, god-, moderat-, ringe- og dårlig økologisk tilstand (Borja et al., 2004; 

Bund & Solimini, 2007). Den økologiske tilstand skal primært bedømmes ud fra en række biologiske 

kvalitetselementer: fisk, planter, makroinvertebrater og bentiske alger (Schäfer et al., 2016; 

Thodsen et al., 2016). Udover de biologiske kvalitetselementer bruger vi i Danmark også de fysiske 

forhold som støtteparameter. De fysiske forhold bedømmes ud fra Dansk Fysisk Indeks (DFI), som 

måles ud fra 17 forskellige fysiske parametre. De 17 fysiske parametre tildeles en skalaværdi, som 

herefter multipliceres med en vægt på 1 eller 2, alt efter parameterens betydning. Til sidst lægges 

værdierne for vægtene, multipliceret med skalaværdierne, sammen til en samlet indeksværdi 

(Thodsen et al., 2016). Danmarks måde at implementere EU’s Vandrammedirektiv er beskrevet 

igennem Vandområdeplanerne. I anden generation af Vandområdeplanerne, som blev 

offentliggjort d. 27. juni 2016 (svana.dk – 03.01.2017), blev det afgjort, at fisk, planter og 

makroinvertebrater skal anvendes til at fastslå den økologiske tilstand i vandløb. For 

makroinvertebraterne anvendes Dansk Vandløbs Fauna Indeks (DVFI). DVFI blev officielt indført i 

1998. Indekset inddeler ved hjælp af makroinvertebratsammensætningen vandløbet i et af syv 
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faunaklasser, hvor 7 angiver den bedste tilstand, mens 1 angiver den dårligste tilstand (Wiberg-

Larsen et al., 2010). For fisk bruges Dansk Fiskeindeks for Vandløb (DFFV), som er opdelt i to 

delelementer, nemlig DFFVa og DFFVø, som bruges til at bedømme den økologiske kvalitet i danske 

vandløb. DFFVø er tiltænkt vandløb, hvor ørreder gyder. Til planter bruges Dansk Vandløbsplante 

Indeks (DVPI). Fiske- og planteindekset har kun været brugt i få år (Thodsen et al., 2016). Formålet 

med at  anvende flere forskellige kvalitetselementer til at fastlægge den økologiske tilstand er at 

opnå en mere optimal og fyldestgørende beskrivelse af tilstanden og påvirkningerne i det givende 

system (Thodsen et al., 2016). EU har valgt at indføre one-out, all-out reglen, som betyder, at den 

økologiske kvalitet bliver fastlagt efter laveste fællesnævner indenfor de forskellige 

kvalitetselementer, der bruges til at fastlægge den økologiske tilstand (Cunningham, 2012).  

Der er i de seneste 30 år sket en markant forbedring af spildevandsrensningen. En 

forbedring, der har vist sig ved en fremgang i den økologiske tilstand i vandløbene, målt med DVFI. 

Andelen af vandløb med faunaklasse 1-3 er blevet reduceret fra ca. 22 % i 1994 til ca. 5 % i 2015. 

Vandløb med faunaklasse 4 er reduceret fra ca. 58% i 1994 til ca. 37 % i 2015. Andelen af vandløb 

med faunaklasse 5-7 er øget fra ca. 19% i 1994 til ca. 65% i 2015. Årsagen til fremgangen i DVFI skal 

findes i den forbedrede spildevandsrensning. Ses der på hele perioden fra 1994-2015, er der i de 

seneste 10 år (altså 2005-2015) dog ikke sket en yderligere reduktion i andelen af vandløb med en 

faunaklasse tilstand på 1-3. Grunden til denne manglende yderligere reduktion i mængden af 

vandløb med en lav DVFI skal findes i de fysiske forhold. Der er klare beviser for, at dårlige fysiske 

forhold i dag er det største miljøproblem i de danske vandløb, ydermere har disse forhold ikke 

forbedret sig i de sidste 10 år (Thodsen et al., 2016; Wiberg-Larsen et al., 2012). Restaurering af de 

fysiske forhold ser derfor ud til at være vejen frem, hvis der skal opnås god økologisk tilstand i de 

danske vandløb. 

Restaurering i teori og praksis: 
For at kunne lave en god restaurering af de fysiske forhold er man nødt til først at fastlægge et 

formål/målsætning samt en beskrivelse af den forventede referencetilstand. Målsætningen har til 

opgave at beskrive, hvor tæt man ønsker at komme på referencetilstanden. Referencetilstanden er 

defineret som en tilstand, hvor der kun i ringe eller ingen grad er antropogen påvirkning. Udover en 

reference er der også brug for en kontrol. Kontrollen skal repræsentere en lokalitet, som stort set 

er identisk med det system, man vil restaurere (Roni & Beechie, 2013).  
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 Referencen skal vælges med største omhu. En dårlig valgt reference repræsenterer 

måske ikke systemet, sådan som det så ud inden den antropogene påvirkning. Hvis vandløbene er 

for forskellige, kan det blive svært at vise responsen på tiltaget (Kristensen et al., 2011). Det er derfor 

af største vigtighed, at kontrollen og referencen samt det system, der skal restaureres, er meget ens 

i forhold til opland, strømhastighed, geologi, brug af opland, hældning, vegetation, mm. (Roni & 

Beechie, 2013). Hvis den ovenstående tilgang ikke bliver fulgt, kan effekten af restaureringen ikke 

kvantificeres med tilstrækkelig stor nøjagtighed.  

 Referencen og kontrollen vælges generelt, så de ligger opstrøms for den strækning, 

der ønskes restaureret. Dette bliver gjort, for at restaureringen ikke har nogen indvirkning på 

hverken kontrollen eller referencen. Referencen og kontrollen skal ydermere helst ligge langt fra 

den strækning, der ønskes restaureret, fordi organismer som f.eks. fisk kan bevæge sig over store 

afstande og dermed give støj i data (Roni & Beechie, 2013). I den gode restaurering er det 

nødvendigt at indsamle data fra reference, kontrol og det område, der ønskes restaureret, både før 

og efter restaureringen er blevet gennemført (Thompson, 2014). Thompson (2014) anbefaler, at der 

monitoreres 5-10 år efter endt restaurering for at kunne fastslå den økologiske respons på 

restaureringen. 

 I Danmark er det ganske svært at fastlægge en referencetilstand, og dette skyldes 

blandt andet som tidligere nævnt, at over 90 % af de danske vandløb er blevet udrettet (Sand-Jensen 

& Friberg, 2000). Baattrup-Pedersen et al. (2009) anslog, at ud af de 26000 km vandløb, de 

undersøgte i deres studie, kunne under 1% af disse bruges som referencetilstand i Danmark. Det 

har derfor været foreslået at anvende vandløb fra Litauen som referencevandløb, da topografien og 

klimaet minder om det danske, og deres vandløb er mindre forstyrrede end de danske (Kristensen 

et al., 2011) - et forslag, der dog ikke er blevet taget ret godt imod.  

Det mest brugte restaureringsværktøj i Danmark er udlægning af grus og 

remeandrering. Flere studier har dog påvist, at den mængde grus, der bliver udlagt i vandløbene, er 

for høje i forhold til, hvad der naturligt ville forekomme uden menneskelig påvirkning (Feld et al., 

2011; Kristensen et al., 2011). Gruset har som hovedformål haft til opgave at gøre leveforholdene 

mere favorable for laksefisk og grus-elskende makroinvertebrater (Kristensen et al., 2011). Langt 

størstedelen af de restaureringerne, der er blevet foretaget, er der dog ikke blevet ført opsyn med 

efterfølgende (Pedersen et al., 2009). De steder, hvor der er blevet ført opsyn, har dog vist, at 
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udlægning af gydegrus og remeandrering ikke har ret stor effekt på makroinvertebratsamfundet, 

det er mest hos de arter, der foretrækker grus, at der ses en fremgang, mens blødbundsarterne går 

tilbage (Friberg et al., 1994). Udlægning af gydegrus har ydermere også kun en begrænset effekt på 

makrofyter (Kristensen et al., 2014), idet makrofyter har brug for fint substrat til forankring og 

rodvækst (Baattrup-Pedersen & Riis, 1999).  

Mange af de restaureringer, der bliver foretaget, bliver udført på lille skala, altså 

strækninger på under en kilometer (Bernhardt et al., 2005). Studier har vist, at hvis det regionale 

habitats hydromorfologiske kvalitet er enten god eller dårlig, er det udelukkende det, der styrer, 

hvordan det bentiske makroinvertebrat samfund ser ud. Det lokale habitats hydromorfologiske 

kvalitet spiller altså ingen rolle, og spredningsbarrierer er altså den styrende faktor (Stoll et al., 

2016). Det hjælper dermed ikke at lave lokale restaureringer, hvis hele vandløbet og nærområdet 

har en dårlig hydromorfologisk tilstand.  

For at opnå målopfyldelse med god økologisk tilstand i de danske vandløb skal andre 

metoder formentlig kombineres med remeandrering og udlægning af gydegrus, dette kunne f.eks. 

være udlægning af dødt ved. 

Dødt veds indflydelse på de fysiske habitater: 
I naturlige upåvirkede vandløb forekommer der dødt ved. I danske vandløb forekommer der i 

midlertidig næsten intet ved, hvilket skyldes, at der kun meget sjældent vokser træer langs 

vandløbene (Rasmussen et al., 2015), men også at dødt ved i årtier er blevet fjernet fra vandløbene 

(Benke & Wallace, 2003). Dødt eller levende ved rekrutteres naturligt til vandløbet på en række 

forskellige måder. Veddet kan komme til gennem brink erosion, hvor træet vælter ned i vandløbet, 

gennem skovbrænde, orkaner (eller storme), laviner, isslag og/eller oversvømmelser (Abbe & 

Montgomery, 2003; Benda et al., 2003; Gurnell et al., 1995; Keller & Swanson, 1979). Den 

dominerende rekrutteringsmetode afhænger af klima, hydrologi og geomorfologiske processer 

(Benda et al., 2003). I Danmark er det særligt storme og brink erosion, der tilfører dødt ved til 

vandløbene. Hvilken rekrutteringsmetode, der har størst indflydelse, afhænger af vandløbets 

størrelse. I store vandløb ses særligt brink erosion, mens veddet i små vandløb tilføres mere med 

storme (Gurnell et al., 1995; Robison & Beschta, 1990). Den mængde ved, der rekrutteres til 

vandløbet, afhænger af skovens alder og art. En gammel skov bidrager med mere ved end en ung 

skov (Benda et al., 2003), og nåleskov producerer mere dødt ved end en løvskov (Gurnell et al., 

1995).  
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Tilbageholdelsen af ved i vandløbet ændres også med vandløbets størrelse. I små 

vandløb afspejler mængden af dødt ved i store træk inputtet, hvilket skyldes, at vandløbet ikke har 

tilstrækkelig med kraft til at flytte veddet. I større vandløb kan veddet bedre flyttes, hvilket gør, at 

vedakkumuleringerne er mere spredt ud (Gurnell et al., 1995). Veddets volumen er derfor også i 

gennemsnit større i store vandløb end i små (Bilby & Ward, 1991). Beliggenheden af veddet ændrer 

sig også med vandløbets størrelse, således fandt Robison & Beschta (1990), at når vandløbet bliver 

større, ligger større mængder af det døde ved parallelt på vandløbet, og færre vedstykker ligger 

vinkelret, hvilket kan forklares med større potentiale i store vandløb til at flytte på veddet. 

 Når veddet er endt nede i vandløbet, kan det ændre på vandløbets struktur og 

morfologi. Dødt ved kan øge høl-stryg frekvensen i vandløb, og særligt spiller volumen af det døde 

ved en rolle for størrelsen af det dannede høl, men også vinklen på veddet har en betydning. Ved 

med en vinkelret beliggenhed på vandløbet har større sandsynlighed for at skabe et høl end ved 

beliggende parallelt på vandløbet (Gurnell et al., 1995; Rosenfeld & Huato, 2003). Veddets evne til 

at ændre på vandets bevægelse og erosionsmønstre er med til at skabe større variation i dybde og 

bredde i vandløb med dødt ved (Gurnell et al., 1995; Mutz, 2000; Trotter, 1990). Strømhastigheden 

i vandløb med dødt ved er også tilsvarende lavere end vandløb uden ved (Trotter, 1990). Omkring 

veddet skabes der både høj- og lavstrøms områder. På steder, hvor strømmen er høj, vil finere 

partikler som sand og silt blive fjernet, hvorved der efterlades et område med mere groft substrat 

(grus), hvorimod lavstrømsområder vil øge sedimentationen af finere partikler (sand, silt og organisk 

stof) (Gurnell et al., 1995). Den hydrauliske heterogenitet er altså større i vandløb med ved (Ehrman 

& Lamberti, 1992). Vandløb, der får tilført meget sand og silt, kan derfor stadig opretholde 

grusbanker pga. det døde ved (Gurnell et al., 1995).  

 Dødt ved kan have en særlig stor rolle i vandløb, hvor substratet overvejende består 

af sand og silt. Her fungerer det døde ved nemlig som et af de få hårde og stabile substrater, hvilket 

blandt andet er vigtigt for vandløbets makroinvertebrater. Der er dog lavet meget få studier, som 

direkte har kigget på dette. Udover at have en betydning som fasthæftningssted for 

makroinvertebrater kan det døde ved også fungere som fasthæftningssted for perifyter og 

bryofyter. Perifyter og bryofyter er højenergi føde for visse makroinvertebrater (Cashman et al., 

2016).  
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 Vandløbets evne til at tilbageholde grov partikulær organisk materiale (CPOM), fin 

partikulær organisk materiale (FPOM) og opløst organisk karbon (DOC) er større i vandløb, der 

indeholder dæmninger af dødt ved (Bilby & Likens, 1980; Bilby, 1981). Den øgede tilbageholdelse af 

organisk stof fører til en øget produktion i disse vandløb (Bilby, 1981; Lamberti & Gregory, 1988; 

Trotter, 1990). Veddets evne til at tilbageholde organisk og uorganisk stof falder med vandløbets 

størrelse (Bilby & Likens, 1980; Bilby & Ward, 1991). Udover at størrelsen af vandløbet har en 

betydning for tilbageholdelsen af organisk-og uorganisk materiale, har årstiden også en betydning. 

Om efteråret og vinteren er tilførslen af dødt ved til vandløbet større, hvilket øger tilbageholdelsen. 

Tilsvarende skaber dæmninger også flere vandfald i små vandløb end i større, fordi der er færre ved 

dæmninger i større vandløb (Bilby, 1981). Dødt ved kan altså udøve ganske store ændringer på 

strukturen og morfologien i et vandløb. Graden af ændringen spiller dog tæt sammen med 

vandløbets størrelse.  

Dødt veds indflydelse på invertebratsamfundet:  
Dødt ved kan hæmme afvandingen i vandløb. Blandt andet derfor har der i en lang årrække været 

fokus på at fjerne veddet fra de danske vandløb, hvilket har ført til en nedgang i invertebrat- 

diversiteten og produktionen (Benke & Wallace, 2003; Rasmussen et al., 2015). Det døde ved kan 

påvirke invertebratsamfundet på flere forskellige måder. Det kan skabe forskellige mesohabitater 

omkring sig, fungere som fast substrat og fungere som føde for nogle makroinvertebrater (Benke & 

Wallace, 2003; Gurnell et al., 1995). De mange små mesohabitater spiller en vigtig rolle i forhold til 

makroinvertebratdiversiteten. Dødt veds evne til at holde på detritus har på denne måde en positiv 

effekt på iturivere, mens højstrømsområder omkring det døde ved kan spille en væsentlig rolle for 

passive filtratorer (Pilotto et al., 2014). Det er særligt Diptera, Ephemeroptera, Plecoptera og 

Trichoptera taxa, der dominere på grus habitater. Indenfor Diptera er det særligt familien 

Chironomidae, der dominerer, for Ephemeroptera er det Baetidae, hos Plecoptera er det 

Taenoipterygidae, og for Trichoptera er det Hydropsychidae (Graf et al., 2016). På sand habitater er 

de mest dominerende taxa Diptera, Crustacea og Oligochaeta. Indenfor Diptera er det ligesom på 

grus også særligt familien Chironomidae, der dominerer, indenfor Crustacea er det familien 

Gammaridae, der dominerer (Graf et al., 2016). 

Som det allerede er blevet nævnt i afsnittet ”Dødt veds indflydelse på de fysiske 

habitater” har både størrelsen af vandløbet og sedimentsammensætningen en stor betydning for, 

hvordan veddet påvirker vandløbet. I større vandløb har veddet en mindre betydning som habitat, 
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fordi strømmen er stærk nok til at bevæge veddet ud til brinkerne, ude langs brinkerne kan veddet 

ikke udøve sin effekt som habitat danner på samme måde som ude midt i strømrenden (Anderson 

& Sedell, 1979). Veddets overflade har også en rolle, således kan en strukturel mere kompleks 

overflade opfange mere organisk stof, som kan bruges som føde, end ved med en glat ensformig 

overflade (Hoffman & Hering, 2000; O´Connor, 1991).  

Især i små sandede vandløb er veddet vigtigt, her fungerer veddet som et af de få faste 

og stabile substrater (Cashman et al., 2016; Gurnell et al., 1995). Flere studier har da også påvist en 

højere biomasse og artsrigdom af makroinvertebrater på og omkring det døde ved i sandede 

vandløb (Angermeier & Karr, 1984; Benke et al., 1985; Cashman et al., 2016; Smock et al., 1989). En 

øget kompleksitet i fødekæden (skabt ved højere artsrigdom) kan gøre systemet mere robust mod 

forstyrrelser, som f.eks. forurening (Thompson, 2014). Veddet fungerer som fasthæftningssted både 

for makroinvertebrater, perifyter og bryofyter. Perifyter og bryofyter udgør en vigtig fødekilde for 

skrabere (Cashman et al., 2016). Nogle makroinvertebrater er tæt knyttet til det døde ved, fx findes 

vårfluen Lype sp. udelukkende på dødt ved og er det, man kalder en obligat xylofag (vedspisende) 

art (Hoffman & Hering, 2000; Rasmussen et al., 2015). De makroinvertebrater, der udelukkende 

lever af at æde træ, kaldes obligate xylofage makroinvertebrater, og disse er domineret af borende 

arter. Gruppen af obligate xylofage makroinvertebrater udgøres af arter af Trichoptera, Coleoptera 

og Diptera, hvor Diptera er den makroinvertebratorden med langt flest obligate xylofage arter. De 

fakultative xylofage makroinvertebrater kan leve af både træ og blade, de er altså ikke kun 

afhængige af tilstedeværelsen af træ (Benke & Wallace, 2003; Godfrey, 2003; Hoffman & Hering, 

2000). De fakultativt xylofage makroinvertebrater anvender især træ som fødekilde i perioder, hvor 

der er mangel på blade. Gruppen af fakultativt xylofage arter af makroinvertebrater er næsten 

udelukkende repræsenteret af iturivere. Fakultativt xylofage makroinvertebrater udgøres næsten 

udelukkende af følgende insektordener: Plectoptera, Trichoptera og Diptera.  

Både de obligate –og fakultative xylofage makroinvertebrater står overfor en række 

forskellige problemer i forhold til at udnytte veddet som fødekilde og habitat. Ved har en lav 

næringsstofkvalitet, og i de første stadier af nedbrydningsprocessen er teksturen af veddet meget 

hård og kræver derfor munddele, der er særligt egnede/udviklede til at bearbejde veddet. Små 

vedstykker kan under oversvømmelse blive transporteret til terrestriske områder eller blive dækket 

af sediment ved høje strømføringer. Makroinvertebrater, der ikke er hverken obligate xylofage eller 
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fakultativ xylofage, men som stadig har et forhold til veddet, benævnes de ikke-xylofage 

makroinvertebrater. Disse spiser ikke det døde ved, men foretrækker det som habitat, og de 

ernærer sig særligt på den biofilm, der vokser på veddet, samt FPOM som bliver fanget på det døde 

ved. Gruppen udgøres af samlere og skrabere (Benke & Wallace, 2003; Godfrey, 2003; Gurnell et 

al., 1995; Hoffman & Hering, 2000).  

Det døde ved kan fungere som et refugie for fjender, skabe strømlæg, samt bruges 

som byggemateriale af visse vårfluer (Trichoptera). Udover disse egenskaber kan det døde ved også 

fungere som en trædesten mellem det juvenile stadie og voksenstadiet. Adulte makroinvertebrater 

kan således ligge deres æg på det døde ved, enten over eller under vand, og de juvenile 

makroinvertebrater kan bruge veddet som trædesten, når de går på land (Benke & Wallace, 2003; 

Borchardt, 1993; Everett & Ruiz, 1993).  

Makroinvertebraternes evne til at kolonisere det døde ved afhænger af: teksturen, 

nedbrydningsgraden, mikrobiel kolonisering og oxygenindholdet indeni veddet (Hoffman & Hering, 

2000; McKie & Cranston, 1998). Igennem sin nedbrydningsproces i vandløbet spiller veddet 

forskellige roller for vandløbets organismer. Således vil svampekolonisering være med til at gøre det 

døde ved blødt og kan fungere som føde for de skrabende makroinvertebrater. Efterhånden vil 

veddet blive mere tilgængeligt for græssende og ituriverende makroinvertebrater.  Efter flere år 

bliver veddet så blødt, at oxygen kan trænge længere ind i veddet, hvilket gør veddet mere 

tilgængeligt for borende makroinvertebrater. Gangene, som bliver dannet af de borende 

makroinvertebrater, gør igen, at mikrober kan komme længere ind under overfladen af veddet og 

dermed yderliggere hjælpe til med at blødgøre veddet (Dudley & Anderson, 1982; Sedell et al., 

1988).  

Det døde ved kan altså spille mange forskellige roller for livet i vandløb. Nogle af 

rollerne gør veddet unikt i forhold til udlægning af grus og sten, blandt andet kan veddet anvendes 

som fødeemne for visse makroinvertebrater, skabe store dæmninger i vandløbet, og den konstante 

tilførsel af ved gør, at vandløbet konstant forandre sig.  

Skovens betydning for vandløbet: 

Over 60 % af Danmarks areal består i dag af landbrugsland (Friberg, 1998). Landskabet så midlertidig 

meget anderledes ud efter sidste istid. I studiet af Svenning (2002) bliver der ved hjælp af 

palæontologiske prøver af fossiler og pollen undersøgt, hvordan landskabet ville se ud uden 

menneskelig påvirkning. Han finder, at landskabet for langt hovedparten af det nordvestlige Europa 
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ville være domineret af lukket skov men med lokale åbne partier, blandet andet rundt om søer.  I 

dag udgør det danske skovareal godt 14 % af landets samlede areal (svana.dk – 10-01-2017). I 

slutningen af 80’erne blev det i Folketinget besluttet, at det danske skovareal skulle op på 20-25% 

indenfor den næste trægeneration (70-100 år). Trærejsningen vil betyde, at ca. 4000 km vandløb vil 

blive skovvandløb (Friberg, 1998). Det er derfor vigtigt at fastlægge en reference tilstand for de 

danske skovvandløb, hvis dele af disse 4000 km vandløbsstrækning på et tidspunkt skal restaureres.  

Skovvandløb varierer på flere punkter fra vandløb i det åbne landskab. Vandløb i skove 

har således generelt en lavere vandtemperatur end vandløb i det åbne landskab. Der forekommer 

også større mængder af organisk stof, som bliver tilført fra de omkringliggende træer i form af 

alloktont materiale (blade, grene og træstammer) (Harding et al., 2006; Harding & Winterbourn, 

1995). Skovvandløbene modtager mindre lys end vandløb beliggende i åbent land, og dette har en 

klar betydning for mængden af primærproducenter, som er højere i de åbne vandløb end i 

skovvandløbene (Quinn et al., 1997). P/R raten er derfor også meget lavere i skovvandløb end i 

vandløb beliggende på lysåbne strækninger. Iltforholdene er dog alligevel altid rigtig gode i 

skovvandløb grundet stor genluftning, hvorved vandet bliver tilført ilt fra luften (Sand-Jensen & 

Lindegaard, 2008). Flere studier har påvist, at substratsammensætningen i skovvandløb, som 

hovedregel er mere groft end i vandløb beliggende i lysåbne habitater (Quinn et al., 1997; 

Scarsbrook & Halliday, 1999; Townsend et al., 1997). Små skovvandløb varierer også mere i 

vandløbsbredden og dybde end vandløb, der ikke er beliggende i skov (Angermeier & Karr, 1984; 

Zimmerman et al., 1967). Dødt ved er med til at øge strømheterogeniteten i skovvandløb (Benke & 

Wallace, 2003). 

De ovennævnte faktorer er med til at forme vandløbets invertebratsamfund. Studier 

har vist, at det særligt er EPT arterne (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) og Coleoptera, der 

dominerer i uforstyrrede skovvandløb (Harding et al., 2006; Harding & Winterbourn, 1995; 

Scarsbrook & Halliday, 1999), mens det særligt er Diptera larver, der dominerer i vandløb i det åbne 

landskab (Quinn et al., 1997; Scarsbrook & Halliday, 1999). Der forekommer ydermere at være en 

højere taxonomisk rigdom i skovvandløb i forhold til vandløb i det åbne landskab (Harding & 

Winterbourn, 1995; Townsend et al., 1997).  

Skovens sammensætning spiller dog ind på de ovennævnte parametre. Vandløb 

beliggende i nåleskov er således skygget hele året, mens løvskovsvandløb er mest skygget om 
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sommeren, hvor der er blade på træerne.  Der vil derfor også forekomme en større biomasse af 

bentiske perifytter i løvskov end i nåleskov i de perioder, hvor der ikke er blade på træerne. 

Nedbrydningshastigheden af det alloktone materiale afhænger af, hvor det kommer fra – 

eksempelvis nedbrydes elleblade hurtigere end bøgeblade, som igen nedbrydes hurtigere end nåle 

fra nåletræer (Friberg, 1998). Det samme billede gør sig gældende for veddet. I Roni et al. (2015) 

fandt de, at nedbrydningsraten af løvfældende træer generelt er højere end nedbrydningsraten for 

nåletræer. Den højere nedbrydningsrate kan skyldes, at nedbryderne i vandløbet foretrækker 

løvfældende træer frem for nåletræer som energikilde, men også det faktum at nåleskov har en 

forsurende effekt på overfladevandet, hvilket påvirker biologien i vandløbet (Friberg, 1998).   

Vandløb beliggende i skov er altså anderledes både morfologisk, fysisk og kemisk i 

forhold til vandløb beliggende i det åbne landskab. Skoven er altså med til at forme vandløbets 

udseende, men det er i ligeså høj grad skovens opbygning, der spiller ind på vandløbets miljø. 

Restaurering af vandløb i skov skal derfor nok gribes anderledes an end vandløb beliggende i det 

åbne landskab.  

Idealvandløbs- og habitat templet teorien: 
Idealvandløbsteorien, på engelsk the river continuum concept, beskriver det lotiske økosystem, som 

det ideelt ser ud fra kilde til udløb. Teoriens formål er at illustrere nogle generelle mønstre i det 

lotiske system, hvilket gør teorien vigtig ud fra et restaureringsperspektiv. Det lotiske system kan 

opdeles i tre overordnede dele: udspringet (1-3 orden), middelstore vandløb (4-6 orden) og de store 

floder (>6 orden) (Allan & Castillo, 2007; Vannote et al., 1980). 

 I idealvandløbets udspring (bjerge/højland) bliver langt størstedelen af det organiske 

stof tilført udefra, altså i form af alloktont materiale. Ned igennem idealvandløbet vil en stadig større 

del af det organiske stof blive produceret i vandløbet, altså i form af autoktont materiale. I 

udspringet er det organiske stof domineret af CPOM. I de middelstore vandløb vil CPOM blive 

erstattet af FPOM som det mest dominerende organiske stof form. Invertebratsamfundet ændrer 

sig også ned igennem idealvandløbet, fra i udspringet at være domineret af iturivere, som behandler 

CPOM, til i højere grad at være domineret af filtratorer og samlere, som omsætter FPOM. I 

udspringet i højlandsområder er substratet meget groft, men længere nede i idealvandløbet vil 

substratet skifte hen mod at blive mere fint (Allan & Castillo, 2007; Vannote et al., 1980). 

 Danmark er et meget fladt land uden bjerge, men idealvandløbsteorien kan dog stadig 

i nogen grad anvendes til at beskrive de danske vandløb. Fødekæden er også domineret af iturivere, 
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hvis der er skov omkring de små vandløb (udspringet). Det minerale substrat i de små danske 

skovvandløb er dog ikke nødvendigvis groft, men kan variere ganske meget. Som nævnt i afsnittet 

”Skovens betydning for vandløbet” har langt størstedelen af Danmark engang været skovdækket 

(Svenning, 2002), derfor kan idealvandløbsteorien godt i nogen grad anvendes som et pejlemærke, 

når målsætningen af restaurering skal fastlægges set i forhold til invertebratsamfundet og de fysiske 

forhold for skovvandløb. Idealvandløbsteorien kan desuden også bruges som pejlemærke for, 

hvordan de lysåbnevandløb, som vi har i dag, naturligt vil se ud i forhold til invertebratsamfund og 

fysik, da teorien netop beskriver det kontinuere forløb fra skovdækket til lysåbent vandløb.  

 Habitatet template teorien fremhæver, at der med et øget udbud af fysisk/kemisk 

nicher kan forekomme en større sameksistens mellem nichespecialiserede arter. Som beskrevet i 

afsnittet ”Dødt veds indflydelse på de fysiske habitater” kan dødt ved påvirke de fysiske og kemiske 

forhold. Der er flere abiotiske variabler, der spiller ind i forhold til at begrænse en organismes 

udbredelse i et givent habitat. I vandløb er det særligt tilgængeligheden af næringsstoffer, der har 

en indflydelse på de iboende organismer, og dødt ved kan potentielt øge tilbageholdelsen af detritus 

(Southwood, 1977, 1988). Mængden af tilgængelige næringsstoffer kan derfor øges med mængden 

af dødt ved (Pilotto et al., 2014).  

 Habitatets påvirkning af organismen kan beskrives gennem følgende vigtige faktorer: 

generationstid, fouragering og migration. En øget habitat heterogenitet, hvilket f.eks. kan skabes 

med dødt ved, fører til flere forskellige udnyttelige nicher, hvilket derfor også vil have en positiv 

indvirkning på artsdiversiteten (Southwood, 1977, 1988). Habitatdiversitet er således en 

forudsætning for, at der kan være en høj biologisk diversitet. Udlægning af dødt ved kan potentielt 

have en større effekt, hvis det udlægges steder med meget homogene substratforhold, i forhold til 

hvis det udlægges steder med stor habitat heterogenitet, netop fordi dødt ved kan øge 

habitatdiversiteten (Pilotto et al., 2014). Hvordan arterne i et givent habitat udvikler sig, kan være 

meget forskelligt, denne udvikling afhænger nemlig helt og aldeles af, hvordan de udnytter det givne 

habitat, hvilket som oftest vil være meget forskelligt (Southwood, 1977, 1988). 

Makroinvertebraternes fødesøgningsstrategier er med til at føre til denne forskellighed i arternes 

udvikling og udnyttelse af habitat.  

Formål og hypoteser: 
Formålet med dette studie var at se på effekter af ved, herunder veddets alder, struktur og 

abundans, på artssammensætning og forekomst af sjældne arter af makroinvertebrater. I 
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litteraturen har der været fokus på, at alderen og nedbrydningsgraden af veddet kan spille en rolle 

i forhold til hvilke arter, men også hvor mange arter der forekommer på veddet (Dudley & Anderson, 

1982; Hoffman & Hering, 2000; McKie & Cranston, 1998; Sedell et al., 1988), hvorvidt der er en 

egentlig sammenhæng mellem disse faktorer og invertebratsamfundet, vil derfor blive testet i dette 

speciale. Ydermere vil der blive forsøgt fastlagt en nær-referencetilstand for indhold af dødt ved i 

de danske skovvandløb. Herigennem vil det blive undersøgt hvor meget ved, der naturligt 

forekommer i skovvandløb.  

I dette studie vil følgende hypoteser derfor blive afprøvet:  

1. Er der sammenhæng mellem nedbrydningsgraden af veddet og artsrigdommen for 

makroinvertebrater? Det forventes, at artsrigdommen for makroinvertebrater er større på 

veddet, des mere nedbrudt veddet er.  

2. Der testes på to rumlige skala, om forekomsten af ved har en betydning på artsrigdommen af 

makroinvertebrater.  Det forventes, at artsrigdommen for makroinvertebrater er større i vandløb 

med ved i forhold til vandløb uden ved. Det forventes ydermere, at artsrigdommen for 

makroinvertebrater på og omkring det døde ved er større end i partier uden dødt ved indenfor 

samme vandløb.  

3. Der testes, hvorvidt abundansen af ved-associerede makroinvertebratarter er større på og 

omkring ved end partier uden ved, samt hvorvidt abundansen af ved-associerede 

makroinvertebratarter er større i vandløb med ved end i vandløb uden ved. Det forventes, at 

abundansen af ved-associerede makroinvertebratarter på og ved siden af veddet er større end 

partier uden ved, samt at vandløb med ved har en højere abundans af ved-associerede 

makroinvertebratarter end vandløb uden ved  

4. Er der en større beta-diversitet for makroinvertebrater i vandløb med naturligt forekommende 

mængder af dødt ved i forhold til vandløb med minimale mængder af dødt ved? Det forventes, 

at veddets evne til at skabe et mere heterogent og foranderligt miljø fører til en højere beta-

diversitet for makroinvertebrater i vandløb, der indeholder naturlige/store mængder af dødt ved.   

Metode og materialer: 

Study area: 

De 10 undersøgte skovvandløb i dette speciale er alle beliggende omkring Silkeborg i region 3 Øst 

Jylland (Riis et al., 2000) (Fig. 1). Vandløbene til specialet blev valgt efter graden af forstyrrelse 
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således, at alle 10 vandløb var minimalt forstyrret mht. fysisk- og oplandspåvirkning. Jylland 

modtager i gennemsnit 910 mm nedbør om året. Jorden i region 3 Øst Jylland, består hovedsageligt 

af moræneler (Sand-Jensen & Lindegaard, 2008; Riis et al., 2000). Morænejorden er karakteriseret 

ved at have en høj pH, således ligger pH’en, i region 3 Øst Jylland da også, mellem 7-8 (Sand-Jensen 

& Friberg, 2000). Danmark er beliggende i den tempererede zone (Sand-Jensen & Lindegaard, 2008; 

Riis et al., 2000) og har en gennemsnitstemperatur på 7,7 ˚C om året (Kristensen et al., 2011).  

 

Figur 1: Vandløbenes placering i det jyske landskab. Farverne repræsentere beliggenheden for hvert af de 10 skovvandløb, hvilket 
kan ses i symbolbeskrivelsen til højre på figuren.  

Study site: 
I Tab. 1 kan skovtype, strahlerorden, gennemsnits bredde, udløb og vandløbssystem ses for hvert af 

de 10 undersøgte skovvandløb. Til bestemmelse af strahlerorden er google.maps og Topografisk 

Atlas over Danmark (1:100.000) blevet anvendt. 
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Tabel 1: De 10 skovvandløbs UTM-koordinater, strahlerorden, udløb, vandløbssystem og skovtype. Strahlerordenen fortæller hvor 
kompleks systemet er, des højere orden des mere kompleks system. Udløbet fortæller hvor vandløbet ender henne. 
Vandløbssystemet er noteret de steder hvor vandløbet er en del af et større vandløbssystem, hvis vandløbet ikke er en del af et 
større vandløbssystem noteres det med ”#”. For skovtypen er de mest dominerende arter nært vandløbet opgivet.  

Vandløb Strahlerorden Udløb Vandløbssyste
m 

Gennemsnits bredde 
(meter) 

Skovtype 

Tjær bæk (UTM 
56.370955,9.85172
7) 

2. orden Gudenåen Gudenåssyste
met 

0,71  Ahorn, rød 
el og rød 
gran 

Røde bæk (UTM 
56.113728,9.60102
1) 

1. orden Brassø 
Borre Sø 

# 0,8 Bøg og rød 
gran 

Ildal bæk (UTM 
56.080197,9.60328
6) 

1. orden Salten 
Langsø 

# 1,12 Rød gran, 
ædel gran 
og bøg 

Dybdal bæk (UTM 
55.922156,9.39618
7) 

1. orden Rørbæk sø # 1,77 Eg, pil og 
nåletræer 

Kærsmølle bæk 
(UTM 
56.130967,9.72896
2) 

1. orden Julsø # 0,46 Ahorn, bøg 
og elm 

Lystrup bæk (UTM 
56.046314,9.48197
9) 

1. orden Salten Å Salten Å 
systemet 

4,16 Rød el og 
bøg 

Bjergskov bæk 
(UTM 
56.011845,9.80285
4) 

1. orden Mossø # 1,96 Rød el og 
bøg 

Jeksen bæk (UTM 
56.107452,9.98358
9) 

1. orden Århus Å Århus Å 
systemet 

2,6 Rød el, ask 
og bøg 

Borummølle bæk 
(UTM 
56.187269,9.99190
6) 

1. orden Lyngbygår
d Å 

Århus Å 
systemet 

3,92 Bøg og 
ahorn 

Voermølle Å (UTM 
56.341160,9.96321
6) 

2. orden  Lilleå Gudenåsystem
et 

3,48 Rød el og 
bøg 

  

Kvantificering af ved på strækningen: 
Til kvantificering af mængden og funktionen af dødt ved blev der udvalgt en repræsentativ 

strækning på 300 meter for hvert af de 10 vandløb. Strækningen blev målt ved brug af appen 
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Endomondo ver. 16.6.2, der kan downloades til smartphone. Veddet blev kun talt med, hvis det var 

over 30 cm langt og havde en omkreds på 10 cm eller derover. Til kvantificeringen af mængden og 

funktionen af dødt ved blev der startet i nedstrøms endepunktet og afstanden hertil blev registreret. 

Veddet blev klassificeret efter skemaet i Appendiks 1. Inspiration til opbygning af skemaet er fundet 

i Robison & Beschta (1990) samt Wiberg-Larsen & Kronvang (2015). Skemaet er beregnet til små og 

mellemstore vandløb, da der i skemaet indgår parametre, hvor bunden skal være synlig, nemlig ved 

beskrivelse af følgehabitater. Kvantificering af mængde og funktion af dødt ved i de 10 skovvandløb 

blev foretaget fra d. 16. maj til den 01. juni 2016. 

Tilstand, samt kontakt til brinken: 

Først skulle det afgøres, om veddet var dødt eller levende. Dette blev gjort ved at undersøge, om 

der var knopper eller blade på veddet. Var der knopper eller blade på veddet, blev veddet scoret 

som levende. Der blev i forlængelse af dette punkt bestemt, om veddet havde kontakt med brinken. 

Herunder blev det undersøgt, om veddet 1. var rodfæstet i brinken, 2. ingen kontakt havde eller 3. 

havde kontakt men ikke var rodfæstet. Veddet skulle ydermere også være rodfæstet for, at blive 

noteret som levende.  

Bark:  

Veddet blev også scoret efter, om barken var 1. fastsiddende, 2. løst, 3. bark forsvundet + kambium 

fast eller 4. bark forsvundet + kambium blødt. For at ende under kategorien ”bark fastsiddende”, 

skulle barken være fastsiddende på hele vedstykket (Fig. 2A). Hvis der manglede noget bark, røg 

veddet under kategorien ”bark løst” (Fig. 2B). For at ende i denne kategori skulle barken også slippe 

træet, når man tog fat i det. Hvis der ingen bark var tilbage, blev der følt på kambiet (Fig 2C). Dette 

blev gjort ved med neglen at teste, om denne kunne bores ned i veddet, hvis dette kunne lade sig 

gøre, som vist figur 2D, blev træet scoret som ”bark forsvundet kambium blødt”. Kunne neglen ikke 

presses ned i kambiumet, blev træet scoret som ”bark forsvundet kambium fast” (Fig 2C). I felten 

blev det hurtigt tydeligt, at en femte kategori også kunne have været lavet, nemlig ”bark løst, 

kambium blødt”. Det blev derfor bestemt, at det laveste nummer i kategorien altid trumfede 

igennem. Det vil altså sige, hvis der blev fundet et stykke ved, hvor barken sad løst, og hvor 

kambiumet også var blødt, blev veddet stadig scoret under kategorien ”bark løst”.  
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Figur 2: (A) barken er fastsiddende på hele vedstykket. (B) barken er ikke fastsiddende overalt på vedstykket og hænger nogle steder 

løst. (C) alt barken er forsvundet men kambiet er fast når neglen forsøges presset ned i kambiet. (D) barken er forsvundet og kambiet 

er blødt når neglen forsøges presset ned i kambiet.  

Beliggenhed af veddet (grader): 
Når placeringen af det døde ved skulle bestemmes, blev det gjort ved at ”åbne vinklen” fra opstrøms 

til nedstrøms lokalitet. Vinklen blev bestemt til nærmeste ti grader, f.eks. 10, 20, 30 grader (Fig 3).  

 

Figur 3: Veddets beliggenhed i vandløbet. Vinklen ”åben op” fra opstrøms- til nedstrøms lokalitet. (Redigeret figur fra Robison & 

Beschta, (1990)).  
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Størrelse af veddet på baggrund af omkreds (cm) og længde (meter): 
Størrelsen af veddet blev bestemt ved hjælp af længde (meter) og omkreds (centimeter). Længden 

blev målt med tommestok, og omkredsen blev målt med målebånd. Længden af veddet var både 

den del, der var beliggende i vandløbet, men også den del, der lå oppe på brinken, hvis dette gjorde 

sig gældende. Længden blev scoret i intervaller på 50 cm, f.eks. 1 meter, 1,5 meter, 2 meter osv. 

Veddet blev kun medregnet, hvis det havde kontakt til vandløbet. Veddets omkreds blev noteret til 

den faktiske værdi, der blev målt. Var der følgepakke på veddet eller det væltede træ, var det kun 

omkredsen på veddet eller det væltede træ der blev noteret og altså ikke hele følgepakkens 

omkreds. En følgepakke er defineret som en samling af grene eller blade, der ligger omkring/på det 

ved, der måles på. Følgepakke blev noteret, men ikke størrelsen af denne (Fig 4). Til at afgøre om 

veddet hørte under kategorien ”ved” eller ”væltet træ” blev følgende spørgsmål stillet: 1. Er der 

grene på stammen? Og/eller 2. er der rod på stammen? Hvis svaret var ja for en eller begge af disse 

spørgsmål, blev veddet kategoriseret som ”væltet træ”.  

 

Figur 4: Dødt ved med tilhørende følgepakke, bestående af blade og mindre grene.  
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Følgehabitater (cm2), dannet pga. veddet: 
Omkring veddet kunne der forekomme følgehabitater. Et følgehabitat defineres som en habitat 

ændring, som skyldes veddet. Der blev i skemaet skelnet mellem to kategorier: 1. Sand/mudder og 

2. Renvasket grus. Størrelsen af følgehabitatet blev målt med tommestok og opgjort i 

kvadratcentimeter. Længden og bredden blev fastlagt til nærmeste 10 centimeter, f.eks. 10, 20 og 

30 cm.  

Dækningsgrad af veddet: 
Dækningsgraden af veddet skulle også bestemmes. Veddet kunne henføres til en af to kategorier: 

1. neddykket. 2. flyvende. Det døde ved blev kun kategoriseret som flyvende, hvis det havde en 

betydning for vandløbet, altså hvis det f.eks. var et væltet træ og en af grenene var beliggende i 

vandet. Om veddet var neddykket eller flyvende blev afgjort ud fra dækningsgraden. Var 

størstedelen af veddet udækket af vand, blev veddet således scoret som flyvende (Fig. 5F). Gjorde 

det modsatte sig gældende, blev veddet scoret som neddykket (Fig. 5E). Var veddet flyvende men 

uden berøring af vandløbet, blev veddet ikke taget med.  

 

Figur 5: (E) størstedelen af veddet er dækket af vand, veddet er altså neddykket. (F) størstedelen af veddet er udækket af vand, veddet 

er altså flyvende. 
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Stabilitet af veddet: 
Stabiliteten af veddet blev scoret til at være: 1. stabilt eller 2. ustabilt. Hvis veddet ved berøring med 

foden ikke rokkede eller rokkede meget lidt, blev veddet scoret som stabilt. Rokkede veddet 

derimod ved berøring eller helt ændrede position i vandløbet, blev det scoret som ustabilt.  

Vandløbsfald forårsaget af veddet: 
Vandløbsfaldet blev målt i centimeter med tommestok (Fig. 6).  

 

Figur 6: Et vandfald skabt af det døde ved.  

Dansk Fysisk Indeks (DFI): 

Til DFI bestemmelse blev der indenfor 300 meter strækningerne til kvantificering af mængde og 

funktion af dødt ved opmålt en 100 meter lang strækning. På denne strækning blev der foretaget 

kontrolovervågning jf. DCE – Nationalt center for miljø og energi’s tekniske anvisning. Dette blev 

gjort ved at underopdele den 100 meter lange strækning i transekter med en længde på 10 meter. 

Derefter blev proceduren i den tekniske anvisning fulgt slavisk. Anvisningen kan ses i Appendiks 2. 

Der blev lavet DFI fra d. 16. august til den 23. august 2016.  

Dansk Fysisk Indeks (DFI) anvendes på små og mellemstore vandløb i forbindelse med 

NOVANA-overvågningsprogrammet. Indekset har til formål at bedømme 17 fysiske parametre på en 

skala fra 0 til 3. Hver af de 17 fysiske parametre får ydermere tildelt en vægtning på 1 eller 2 enten 

med positiv eller negativ fortegn. Vægtningen er fastsat ud fra en vurdering af parameterens 

betydning for den vandløbsøkologiske tilstand. Ved multiplikation af skala-værdien og vægten fås 

der på denne måde en værdi for hver af de 17 fysiske parametre (Appendiks 3). Den samlede værdi, 
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vandløbet teoretisk kan opnå, strækker sig mellem -12 og 63. Et vandløb kan dog i praksis ikke opnå 

maksimumværdien, hvilket skyldes, at ikke alle parametrene kan opnå den højeste værdi i det 

samme vandløb (Pedersen et al., 2006).  

De i alt 17 fysiske parametre kan opdeles i strækningsparametre, vandløbsparametre 

og substratparametre. Strækningsparametrene afspejler vandløbets form (høller/stryg, 

slyngningsgrad, tværsnitsprofil, bredde variation, underskårne brinker, samt bredde af upåvirket 

vandløbsnært areal). Vandløbsparametrene beskriver vandløbets strømning, 

undervandsvegetation, emergent vegetation, samt terrestisk vegetation, som har betydning for 

vandløbets fysiske miljø, der indgår 7 vandløbsparametre i DFI. Substratparametrene beskriver 

dækningsgraden af parametrene: sten, grus, sand og mudder (Pedersen et al., 2006). Ifølge EU’s 

Vandrammedirektiv skal både vandløbenes fysiske- og økologiske kvalitet bedømmes ud fra 5 

kvalitetsklasser: dårlig, ringe, moderat, god og høj (Thodsen et al., 2016). DFI har siden sin 

implementering i 2004 ikke været inddelt i de, fra EU’s Vandrammedirektiv side, 5 kvalitetsklasser. 

I Pedersen et al., (2006) har forfatterne givet en vurdering af, hvor intervallerne for de 5 

kvalitetsklasser ca. vil ligge, nemlig: -12-5=dårlig, 0-15=ringe, 13-30=moderat, 25-40=god og 

>38=høj.  

Vandkemi: 

Der blev i alt hentet 2 liter vand fra hvert af de 10 vandløb. Vandet skulle bruges til at bestemme BI5 

samt kemi (total fosfor, orthofosfat, total kvælstof, nitrat og ammonium). Prøverne blev taget 

indenfor den 300 meter strækning, der var opmålt til kvantificering af mængde og funktion af dødt 

ved. Alle prøver blev taget d. 27. september 2016 med undtagelse af vandprøven i Kærsmølle bæk, 

som var udtørret på dette tidspunkt. Prøven blev derfor indsamlet d. 28. november 2016, hvor der 

igen var vand i vandløbet. Prøverne herfra blev så vidt muligt taget i højstrømspartier. Med 

undtagelse af prøverne i Ildal bæk og Røde bæk. Grunden til, at prøverne her måtte samles i partier 

uden ret meget strøm, skyldes, at der var meget lidt vand i begge vandløb og de partier uden ret 

meget strøm, var de steder, hvor der var mest vand.   

  Biokemisk iltforbrug, BI5, er et mål for bakterier og andre mikroorganismers iltforbrug 

ved nedbrydning af organisk stof over 5 døgn. Iltforbruget giver derfor et direkte billede af, hvor 

meget organisk stof vandmassen indeholder, hvad enten vandet kommer fra et vandløb, en sø, et 

rensningsanlæg eller et helt fjerde sted (Frøsig et al., 2013). BI5 blev bestemt med analysen: DS/EN 

ISO 1899-2.   
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Til bestemmelse af BI5 blev 370 ml af prøven afmålt i en kolbe. Beholderne med vand 

havde inden forsøgets start stået i et kølerum. Da vandet var hældt over i kolben, blev denne 

derefter gennemiltet, imens temperaturen på vandet steg til 20 ˚C, på denne måde blev iltmætning 

opnået i koblerne (Fig. 7).  

 

Figur 7: Gennemiltning af prøverne fra de 10 skovvandløb til bestemmelse af BI5. 

Da vandet i kolben havde opnået en temperatur på 20 ˚C, blev den stillet på en magnetomrører, 

hvorefter en ilt-og temperaturmåler målte iltkoncentrationen i kolben. Derefter blev kolben sat i et 

mørkt klimarum, som på forhånd var indstillet til 20 ˚C. Iltkoncentrationen blev så noteret som start 

iltkoncentrationen. Kolben skulle derefter stå i klimarummet i 5 dage, hvorefter iltkoncentrationen 

igen blev målt på samme måde som ved start. På denne måde fik man slut iltkoncentration. 

Differencen mellem start og slut var altså den mængde ilt, der var blevet brugt af biologien i prøven 

efter 5 dage.   

 Til sidst blev der lavet to kemi prøver, en filtreret prøve og en ufiltreret prøve. Til den 

filtrerede prøve blev følgende analyser brugt: DS/EN ISO 11732 til bestemmelse af NH4
+

 

(ammonium), DS/EN ISO 13395 til bestemmelse af NO3
- (nitrat) og DS/EN ISO 6878 til bestemmelse 

af PO4
3- (orthofosfat). Der blev ca. filtreret 50 ml vand igennem et 0,45 µ filter til bestemmelsen af 

NH4
+, NO3

- og PO4
3-.  
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 Til den ufiltrerede prøve blev der også ca. brugt 50 ml vand. Til den ufiltrerede prøve 

blev følgende analyser brugt: DS/EN ISO DS/EN ISO 6878 til total P (bliver kaldt TP herfra) og DS/EN 

ISO 12260 til bestemmelse af total N (bliver kaldt TN herfra). Til bestemmelse TP og TN blev en TOC 

maskine med tilbygget TNM modul brugt.  

Makroinvertebrat indsamling:  

Der blev indsamlet makroinvertebrater på den samme 300 meter strækning, hvor kvantificering af 

mængde og funktion af dødt ved blev foretaget. Indsamling af makroinvertebrater til specialet blev 

foretaget fra d. 21. april til den 07. maj 2016. Indsamlingen af makroinvertebrater blev foretaget i 

april og maj måned (foråret), fordi mange makroinvertebrater undergår deres forvandling til det 

adulte stadie umiddelbart herefter. Makroinvetebraterne var derfor også nemmere at bestemme, 

da mange af dem var i deres sidste juvenile stadie (Thompson, 2014). Der blev i specialet anvendt 

tre forskellige prøvetagningsmetoder til indsamling af makroinvertebrater, nemlig surber net, 

sparke- og pilleprøve.  

Der blev først foretaget sparkeprøver. Til at indsamle sparkeprøverne blev der brugt 

en standardketcher med en åbning på 25 x25 cm, en netpose med dybden 57 cm og en maskevidde 

på 0,5 mm. Sparkeprøverne blev udført ved først at stille sig med ryggen til vandstrømmen ude i 

vandløbet, derefter blev ketcheren placeret på bunden foran ketcherholderen i synsretning. Den 

ene fod blev herefter placeret på sedimentet, foran ketcherens åbning, hvorefter den pågældende 

fod blev gravet et lille stykke ned i sedimentet. Der blev foretaget et spark på ca. 40 cm tilbage langs 

sedimentet imod strømretningen væk fra ketcheren. Da vandet var faldet til ro efter første spark, 

blev næste spark udført på samme måde som det første. Da vandet igen var faldet til ro, blev prøven 

opsamlet i en beholder. Der blev udlagt tre transekter, i hvert af disse transekter blev der foretaget 

4 spark i en afstand på 25, 50, 75 og 100 % af vandløbsbredden (Fig. 8-9), disse i alt 12 spark talte 

som én sparkeprøve. Hvis vandløbet var over 1 meter bredt, blev transekterne lagt vinkelret på 

bredden (Fig. 8). Var vandløbet under 1 meter bredt, blev transekterne lagt diagonalt opstrøms 

vandløbet (Fig. 9) (Miljøstyrelsen, 1998).  
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Figur 8: Prøvetagning i vandløb med en bredde større end 1 meter. Tre transekter med 4 spark i hver (figur fra Vejledning fra 

Miljøstyrelsen, (1998)).  

 

Figur 9: Prøvetagning i vandløb med en bredde under 1 meter. Numrene viser rækkefølgen for sparkeprøve indsamlingen (figur 

Vejledning fra Miljøstyrelsen, (1998)). 

Sparkeprøven fungerede som referencetilstand i vandløbet. Referencerne skulle være uafhængig af 

det døde ved. Sparkeprøvens funktion i forsøget var altså at give et indblik i invertebrat 

sammensætningen udenfor det døde ved. For at referencesparket var uafhængigt af det døde ved, 

blev det anslået, at prøven skulle foretages minimum 1,5 meter fra det døde ved.  

 Efter endt indsamling af sparkeprøver blev der indsamlet surber net prøver. Til 

indsamling af disse prøver blev der anvendt et surber net med en åbning på 14 x 14 cm, en netpose 

med dybden 63 cm og en maskevidde på 0,5 mm. Prøvetagningen startede ved det vedstykke, der 

lå længst nedstrøms, hvorefter prøverne blev taget i kronologisk rækkefølge fra nedstrøms til 
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opstrøms endepunkt. Der blev taget 1-3 prøver for hvert vedstykke. Antallet af prøver afhang af 

mængden af forskellige følgehabitater, det døde ved dannede. Prøven blev taget ved, at der med 

prøvetagerens ene hånd blev rodet op i det kvadrat, som surber nettet afgrænsede.  

 Til sidst blev pille-/børsteprøven indsamlet. Dette blev gjort ved at placere 

sparkeprøve ketcheren bag det døde ved, hvorefter veddet blev børstet med en neglebørste. På 

denne måde endte insekterne i sparkeprøve ketcherens net (Pilotto et al., 2014). Der blev i alt 

foretaget 3 pille-/børsteprøver pr. vandløb.  

De indsamlede makroinvertebrater, hvad enten det var med surber net, sparke- eller 

pilleprøve, blev opbevaret i 80 % ethanol, jævnfør Miljøstyrelsen, (1998) for at bevare 

makroinvertebraterne. 

Invertebrat bestemmelse 
I laboratoriet skulle prøverne først grovsorteres. Dette blev gjort ved først at hælde hver af de 

indsamlede prøver igennem 3 sigter med forskellig maskestørrelse (1mm, 500µ og 212µ). 

Prøvematerialet fra sigterne (1mm og 500µ) blev derefter skyllet over i en hvid plastik bakke (prøven 

fra 212µ sigten blev smidt ud, sigten blev kun brugt, så det resterende organiske –og uorganiske 

stof ikke endte det forkerte sted, altså i spritbeholderen). Herefter kunne makroinvertebraterne 

sorteres fra dødt organisk (blade, grene osv.) -og uorganisk materiale med pincet op i nogle mindre 

prøvebeholdere (Fig. 10). 

  

Figur 10: Usorteret prøve i hvid bakke, samt færdig sorterede prøver i beholdere med hvidt låg til venstre i billedet.  

 Da alle insekterne var sorteret over i nye prøvebeholdere, kunne næste etape 

påbegyndes. Prøverne blev bestemt en efter en ved først at hælde prøverne over i en petriskål. 

Makroinvertebraterne i petriskålen blev derefter underopdelt i mindre petriskåle efter insektorden 
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ved brug af stereoloop og pincet. Alle Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Crustacea og 

Platyhelminthes blev så vidt muligt nøglet til art, kun med undtagelse af makroinvertebrater der var 

for små eller for medtaget til at bestemme. Nogle af de mest almindelige Coleoptera, Gastropoder 

og Oligochaeter blev nøglet til art, mens resten blev nøglet til enten familie, underfamilie eller slægt. 

Diptera larver og pupper blev nøglet til familie eller underfamilie, og Lepidoptera blev nøglet til 

familie.  Til at nøgle makroinvertebraterne blev følgende nøgler brugt: (Dall et al., 1995; Edington & 

Hildrew, 1995; Forchhammer, 1986; Hynes, 1977; Jensen, 1952; Lillehammer, 1988; Nilsson, 1996; 

Wallace et al., 2003; Waringer & Graf, 1997; Wiberg-Larsen, 1984).  

Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI): 
DVFI inddeler ved hjælp af makroinvertebrat sammensætningen vandløbet i en af syv faunaklasser, 

hvor 7 angiver den bedste tilstand, mens 1 angiver den dårligste tilstand. Vandløb med en dårlige 

faunaklassetilstand skyldes primært to ting: 1. dårlige fysiske forhold i form af udretning, uddybning, 

grødeskæring eller opgravning. 2. forurening med let omsættelig organisk stof primært fra 

kommunale renseanlæg i form af spildevand, dambrug og enkeltliggende ejendomme på landet. Et 

naturligt uforstyrret vandløb vil ofte have en høj faunaklasse-værdi (5,6 eller 7). Det generelle mål i 

Danmark er faunaklasse 5. Ved beregning af DVFI har både makroinvertebratdiversiteten og 

specifikke indikatorarter en betydning (Wiberg-Larsen et al., 2010).  

DVFI blev beregnet ud fra sparkeprøverne fra de 10 vandløb. Således blev der først 

givet point efter antallet af positive og negative diversitetsgrupper jf. Fig. 11. Disse blev trukket fra 

hinanden, hvorefter man endte med én værdi, enten positiv eller negativ. Denne værdi blev brugt i 

Appendiks 4 til udregning af DVFI værdien. DVFI skemaet er opdelt i forskellige nøglegrupper. Når 

DVFI skal bestemmes, startes der for oven i nøglegruppe 1. For at et nøglegruppe dyr tæller, som 

værende til stede, skal der minimum være 2 dyr i prøven. Er et eller to af nøglegruppe dyrene til 

stede, bliver man i denne kolonne og sammen med diversitetsgruppeværdien, kan DVFI således 

bestemmes. Er der ingen nøglegruppe 1 dyr til stede, går man ned i nøglegruppe 2 og ser om nogle 

af disse er til stede, hvis ikke går man videre igen osv.  
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Figur 11: Positive og negative diversitetsgrupper, der bliver anvendt til at bestemme DVFI (figur fra Vejledning fra Miljøstyrelsen, 

(1998)).  

NOVANA vandløb: 
For at kunne bestemme, hvilken betydning veddet har på invertebratsamfundet, blev der igennem 

hjemmesiden oda.dk (Organisationen Danske Arkiver) hentet data ned på alle vandløb i Region 3 

Øst Jylland, fra perioden 2010-2016, hvor der var blevet foretaget kontrolovervågning. Ud af de 

vandløb, der blev hentet ned, skulle der udvælges 10 skovvandløb og 10 lysåbnevandløb, som alle 

skulle indeholde minimale mængder af dødt ved.   

Vandløbene skulle opfylde en række krav for at blive valgt. De skulle have en BI5 <2,5. 

BI5 er fastsat ud fra den højeste observerede BI5 i de 10 skovvandløb, jeg selv har undersøgt (BI5: 

2,39 mg/l i Borummølle bæk). DFI værdien skulle være ≥38. Pedersen et al., (2006) har vurderet, at 

grænsen for, hvornår et vandløb har en høj DFI, ligger omkring værdien 38. Anden fysisk variation 

skulle være <2, netop fordi formålet var at undersøge veddets betydning. Anden fysisk variation 

omfatter træstammer, større grene (>50 cm, tykkere end 3-4 cm) og store sten (<30 cm i 

diameter)(Wiberg-Larsen & Kronvang, 2015). Bredden af vandløbene skulle så vidt muligt ligge 

mellem den største gennemsnitsbredde og mindste gennemsnitsbredde for mine egne 10 

skovvandløb (bredde: 45,9-416 cm). Ifølge Baattrup-Pedersen et al. (2004) er der et tæt sammenspil 

mellem vandløbsorden, vandløbsbredde og oplandsarealet. Oplandsareal, altså størrelsen af 

oplandet som giver vand til vandløbet, blev også brugt til at udvælge de 20 skovvandløb. Således 

blev det på baggrund af vandløbenes bredde og orden bestemt, at vandløbenes opland ikke måtte 

overskride 100 km2 (Baattrup-Pedersen et al., 2004). For skovvandløbene skulle oplandet minimum 

bestå af 15% skov, og for de lysåbne vandløb skulle det dyrkede areal minimum udgøre 75 %. 



33 
 

Skovens minimumsstørrelse er vurderet på baggrund af to ting. 1. hvor stor en procentdel skov 

udgjorde af oplandet for mine 10 egne skovvandløb, og 2. det største skovareal det var muligt at få, 

når der var taget højde for BI5, DFI, vandløbsbredde, anden fysisk variation og oplands areal. De 

forskellige variabler under punkt 2 vægtede altså højere end skovdække i udvælgelsen. For dyrket 

areal blev den samme fremgangsmåde brugt som for skovdække, altså hvor variablerne under punkt 

2 vægtede højest. På baggrund af disse kriterier blev 19 vandløb udvalgt til videre analyse. Der kunne 

ikke findes 10 skovvandløb, der opfyldte alle de ovennævnte kriterier. De valgte vandløb kan ses i 

Tabel 7. Da vandløbene var blevet udvalgt, blev der hentet data ned for sparkeprøver og pilleprøver 

i hvert af de udvalgte vandløb fra perioden 2010-2016. For at prøveindsatsen var den samme i alle 

vandløbene, blev kun én sparkeprøve med tilhørende pilleprøve for hvert vandløb anvendt i de 

videre analyser, dette værende den nyeste sparkeprøve med tilhørende pilleprøve for det givne 

vandløb. 

Databehandling: 

1.1 Beskrivelse af de 10 skovvandløb: 

Der blev testet efter en sammenhæng mellem vandløbsbredde og antallet af ved stykker i 

vandløbet. Dette blev gjort ved brug af en Pearson’s korrelationsanalyse udført i JMP 13. 

Friberg et al. (2010) kiggede på sammenhængen mellem abundansen af specifikke 

arter og udvalgte på baggrund af dette de kemiske parametre der havde den største betydning på 

abundanserne. De kemiske variabler med størst betydning var således: BI5, NH4-N og Total fosfor 

(TP), med BI5 som den variabel med størst betydning. Disse parametre blev derfor bestemt for de 

10 skovvandløb, for at belyse deres betydning i disse.  

For makroinvertebrater i de 10 skovvandløb blev følgende samfundsbeskrivende 

parametre beregnet: Evenness, Shannon diversitets indeks, densitet og artsrigdom/diversitet. For 

de 10 skovvandløb blev disse parametre beregnet for hver prøvetype (sparke-, surber- og 

pilleprøverne) (Appendiks 5).  

Artsrigdom er et mål for antallet af arter. Densiteten, altså antallet af individer, blev 

også bestemt for hvert af de 10 skovvandløb. Shannon diversitets indekset blev bestemt med 

formlen: 

𝐻´ = −∑ 𝑝𝑖 ∗ ln(𝑝𝑖)
𝑅
𝑖=1        (1) 
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Hvor pi er andelen af individer fundet for art i. Pi blev beregnet med formlen: Pi=ni/N, hvor ni er 

antallet af individer for art i og N er det totale antal individer i samfundet. N var det totale antal 

individer for henholdsvis surber-, pille- og sparkeprøver for hvert vandløb. Shannon diversiteten 

stiger, når artsrigdommen og evenness i samfundet forøges (Kerkhoff, 2010; Spellerberg & Fedor, 

2003). Kerkhoff, (2010), påpeger at Shannon diversiteten generelt ligger mellem 1,5 og 3,5 i de 

fleste studier.  

 Evenness blev bestemt med formlen:  

𝐽´ =
𝐻´

𝐻´𝑚𝑎𝑥
        (2) 

H´ uddrages for formel (1), H´max er den maksimale værdi af H´, hvis alle arter forekommer med 

lige stor sandsynlighed. H´max udregnes med formlen: 

𝐻´𝑚𝑎𝑥 = −∑
1

𝑆
∗ ln (

1

𝑆
) = ln(𝑆)𝑆

𝑖=1       (3) 

Hvor S er det totale antal arter. Her altså det totale antal arter for enten surber-, pille- eller 

sparkeprøve for hvert af de 10 vandløb. J´ kan antage en værdi mellem 0 og 1, hvis J´ er tæt på 0 er 

arterne meget ulige i abundans, mens hvis J´ er 1 har alle arter en lige stor abundans (Alatalo, 

1981; Tuomisto, 2012).  

1.2 Sammenligning af prøvetyper inden for de 10 skovvandløb: 

Artsrigdom/diversitet blev bestemt for sparkeprøverne og surberprøverne+pilleprøverne, som 

beskrevet ovenfor. Der blev lavet en to halet T-test for at teste, hvor artsrigdommen for 

makroinvertebrater var størst.  

En envejs ANOVA analyse blev anvendt til at sammenligne artsrigdom mellem 

pilleprøver taget på ved med forskellig alder (Bark fast, Bark løst, Bark forsvundet +kambium fast). 

Før ANOVA’en blev kørt blev der først testet for varianshomogenitet med O’Brian test og 

normalfordeling med Shapiro-Wilk, hvis kriterierne var opfyld blev ANOVA’en kørt. Uanset 

udfaldet af ANOVA’en blev der lavet en Student’s t-test til at undersøge parvise forskelle mellem 

artsrigdom for de 3 grupper af ved, fordi der muligvis var information at hente om artsrigdom for 

de 3 grupper af ved uanset udfaldet af ANOVA’en. Alle ANOVA analyser blev foretaget i JMP 12. 

Før MDS (MultiDimensional Scaling), Analysis of similarity (ANOSIM) og similarity 

Percentages (SIMPER) kunne køres i programmet PRIMER 6, skulle data først 

kvadratrodstransformeres. Dette blev gjort for at nedvægte betydningen af de mest hyppige taxa. 
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Efter kvadratrodstransformeringen blev der kørt en Bray-Curtis similaritets analyse for at 

bestemme similariteten mellem prøverne.  

Der blev lavet et MultiDimensional Scaling plot (MDS) for abundanserne af 

sparkeprøverne, surberprøverne og pilleprøverne i programmet PRIMER 6.  Programmet beregner 

alle parvise similariteter mellem data/prøver. Når similariteterne er beregnet bliver disse ordineret 

i et multidimensionelt rum, hvor kun de bedst forklarende akser præsenteres. Hvor god en 

repræsentant MDS’en er for data, bliver målt med en stress faktor. Stress faktoren kan antage 

værdier mellem 0 og 1. En lav stress betyder, at MDS’en er en god repræsentation af data, mens en 

høj stress faktor viser, at MDS’en ikke er en særlig god repræsentation af data. Som 

tommelfingerregel er en stress faktor under 0,1 god, og en stress faktor over 0,15 er dårlig. Stressen 

kan altid bringes længer ned ved at tilføje flere dimensioner til figuren, men den grafiske 

præsentation bliver også mere kompleks og sværere at tolke, og selve overskueligheden forsvinder.  

Ved en efterfølgende Analysis of similarities (ANOSIM), blev det testet, om 

faunasammensætningen på tværs af de 10 skovvandløb med ved var forskellig mellem 

grupperne/prøvetagningsstrategierne: sparke, surber og pilleprøver. Prøvetagningsstrategierne 

blev testet imod hinanden to og to. 

1.3 Sammenligning af makroinvertebrater mellem prøvetyper inden for de 10 skovvandløb:  

Der blev i programmet PC-ORD lavet en Indicator Species Analysis (ISA). ISA er god til at finde de 

arter, der er tilknyttet et bestemt habitat, men som samtidig ikke er sjældne. Hvis en art derfor kun 

er fundet i enkelte prøver og har lav abundans, bliver den ikke vist i ISA.  

Udover ISA blev der også foretaget en Similarity Percentages (SIMPER) analyse i 

programmet PRIMER 6. SIMPER er en lidt mere grov analyse end ISA og tager alt med, uanset om 

arten kun forekommer i få prøver og har en lav abundans. SIMPER finder altså det relative bidrag 

for hver enkelt art til den observerede forskellighed mellem prøvetagningstyperne. Der blev lavet 

en SIMPER analyse for sparkeprøverne og pilleprøverne, samt sparkeprøverne og 

surberprøverne+pilleprøverne. SIMPER analysen er baseret på abundanser, hvilket naturligt vil 

variere med størrelsen af prøvetagningsarealet. Arts/areal afhængigheden blev derfor bestemt.  

Prøvetagningsarealet for sparkeprøver og surberprøver blev udregnet med formlen: 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑙æ𝑛𝑔𝑑𝑒 ∗ 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑒  
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For sparkeprøver blev bredden fundet ved at tage den største bredde på 

gummistøvlen, som var 10,5 cm. Længden var de 40 cm der blev sparket tilbage. Der blev foretaget 

4 spark i hver af de 3 transekter.  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = ((10,5𝑐𝑚 ∗ 40𝑐𝑚) ∗ 4) ∗ 3  

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 5040𝑐𝑚2  

 For suberprøverne blev det gennemsnitlige antal prøver for de 10 skovvandløb først 

fundet: 

 
(7+8+7+7+6+8+7+9+6+7)

10
= 7,2 

 Arealet for hver af surberprøverne blev fundet ud fra kurvens mål på surber nettet, 

altså en bredde på 25 cm og en længde på 25 cm. Der blev taget 7,2 surberprøver pr. vandløb, hvilket 

blev ganget på arealet for hver enkel surberprøve: 

 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = (25𝑐𝑚 ∗ 25𝑐𝑚) ∗ 7,2 

 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = 4500𝑐𝑚2 

Arealet af sparkeprøven er altså en smule større end arealet for surberprøverne. Det nøjagtige areal 

af pilleprøverne kunne ikke bestemmes, men arealet hvorpå der blev foretaget pilleprøver var ikke 

særlig stort, så ved at lægge pilleprøvernes areal til surberprøvernes areal vil de ca. matche det areal 

der blev foretaget sparkeprøver på. En sammenligning af invertebrat abundanser i sparkeprøver og 

surberprøver+pilleprøver, kunne derfor godt foretages. Ved sammenligning af sparkeprøver og 

pilleprøver skulle der tages højde for at prøvetagningsarealet for pilleprøverne for sig selv var 

væsentligt mindre end arealet for sparkeprøverne, hvilket besværliggjorde sammenligningen 

mellem sparkeprøver og pilleprøver.  

2.1 Sammenligning med NOVANA vandløb: 

Der blev først lavet en ANOVA analyse til at fastslå, om de 3 vandløbsgrupper (skovvandløb med 

ved, skovvandløb uden ved og lysåbnevandløb uden ved) var signifikant forskellige ud fra den 

styrende variabel, gennemsnitsbredde. ANOVA’en blev kørt hvis kriterierne for varianshomogenitet 

og normalfordeling var opfyldt.  

 Der blev derefter lavet en ANOVA analyse for at fastslå om de 3 vandløbsgrupper var 

signifikant forskellige med BI5 som den styrende variabel. ANOVA’en blev kørt hvis kriterierne for 

varianshomogenitet og normalfordeling var opfyldt. 
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 Der blev lavet yderligere en ANOVA analyse for at fastslå, om de 3 vandløbsgrupper 

var signifikant forskellige med DFI som den styrende variabel. ANOVA’en blev kørt hvis kriterierne 

for varianshomogenitet og normalfordeling var opfyldt. 

Artsrigdom/diversitet blev bestemt for hver af de 3 vandløbsgrupper. I skovvandløb 

uden ved og lysåbnevandløb uden ved, blev den samlede diversitet for sparkeprøverne og 

pilleprøverne fundet. For skovvandløb med ved blev den samlede diversitet for sparkeprøverne, 

surberprøverne og pilleprøverne fundet.  

En envejs ANOVA analyse blev anvendt til at fastslå, om der var signifikant forskel 

mellem de 3 grupper af vandløb ud fra den styrende variabel artsrigdom. ANOVA’en blev kørt hvis 

kriterierne for varianshomogenitet og normalfordeling var opfyldt. I tilfælde af signifikant ANOVA 

blev student’s t-test brugt for at undersøge parvise forskelle mellem artsrigdom for de 3 

vandløbsgrupper.  

Der blev regnet Shannon diversitets indeks og Evenness med formlerne (1), (2) og (3). 

For skovvandløb med ved blev dette gjort ud fra abundanserne af 

sparkeprøverne+pilleprøverne+surberprøverne. For skovvandløb uden ved og lysåbnevandløb uden 

ved blev dette gjort fra abundanserne af sparkeprøverne+pilleprøverne.   

En envejs ANOVA analyse blev anvendt til at fastslå, om der var signifikant forskel 

mellem de 3 grupper af vandløb ud fra de styrende variabler Shannon diversitet og Evenness. 

ANOVA’en blev kørt hvis kriterierne for varianshomogenitet og normalfordeling var opfyldt. I 

tilfælde af signifikant ANOVA blev Student’s t-test brugt til at undersøge parvise forskelle mellem 

Shannon diversitet for de 3 vandløbsgrupper og Evenness for de 3 vandløbsgrupper.  

Detrented Correspondence Analysen (DCA) blev foretaget i programmet PC-ORD. En 

DCA blev brugt til at fastslå, hvor ens/forskellige vandløbene indenfor de 3 kategorier: skovvandløb 

med ved, skovvandløb uden ved og lysåbne vandløb uden ved, var i forhold til hinanden ud fra 

abundansen af arterne i hvert af vandløbene. Programmet PC-ORD går ind og beregner similariteten 

mellem hvert af de 30 vandløb, og giver dem derefter et sæt af koordinater. Programmet forsøger 

først at forklare så meget som muligt med akse 1, derefter forsøger programmet at forklare 

yderligere ved at tage akse 2 i brug, derefter akse 3 osv. Således var vandløb tæt beliggende på 

hinanden meget ens, mens vandløb beliggende langt fra hinanden var meget forskellige. Afstanden 
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mellem de to yderste punkter i hver af de 3 kategorier kan bruges som et mål for beta-diversiteten. 

Beta-diversiteten for de 3 forskellige kategorier af vandløb kan dermed sammenlignes.  

Der blev lavet en MDS-analyse for at finde similariteten mellem vandløbene: 

skovvandløb uden ved, lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb med ved. Analysen blev lavet som 

beskrevet under ”sammenligning af prøvetyper indenfor de 10 skovvandløb”.  

Der blev ydermere lavet en ANOSIM på de 29 vandløb for, at teste om 

faunasammensætningen var forskellige mellem grupperne: lysåbne vandløb uden ved, skovvandløb 

uden ved og skovvandløb med ved.  

2.2 Sammenligning af makroinvertebrater mellem vandløbsgrupper: 

Der blev lavet en ISA og SIMPER-analyse på samme måde som beskrevet under 

”sammenligning af makroinvertebrater mellem prøvetyper indenfor de 10 skovvandløb”. Der blev 

lavet en SIMPER-analyse for lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb med ved, samt skovvandløb 

uden ved og skovvandløb med ved. For lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb uden ved blev 

abundanserne for sparkeprøverne+pilleprøverne anvendt. For skovvandløb med ved blev 

abundanserne for surberprøverne+pilleprøverne anvendt. Det samlede undersøgte areal for de 3 

vandløbstyper var altså meget ens.   

Resultater 

1.1 Beskrivelse af de 10 skovvandløb: 

Der blev fundet en stor variation mellem de 10 skovvandløb i forhold til hvilke arter af træer, der 

forekom flest af langs vandløbene. I Dybdal bæk blev der som det eneste vandløb fundet meget pil 

(n=19). I Kærsmølle bæk blev der overvejende fundet ahorn (n=26). I Røde bæk udgjorde gran en 

stor andel af det samlede antal vedstykker, der blev fundet, som det eneste vandløb. I de resterende 

vandløb var det generelt rød el eller bøg, der udgjorde størstedelen af de fundne vedstykker (Tab. 

2). Der blev ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem mængden af ved i vandløbene og 

vandløbenes størrelse (målt ved bredde) (Pearson r=0,3883, P=0,2675). 
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Tabel 2: Antallet af vedstykker fordelt på arter, fundet i hvert af de ti skovvandløb med dødt ved. 

Art Jeksen
bæk 

Kærsmølle
bæk 

Røde
bæk 

Ildal
bæk 

Borummølle
bæk 
 

Lystrup
bæk 

Voermølle
bæk 

Tjær
bæk 

Dybdal 
bæk 

Bjergskov
bæk 

Bøg 3 3 21 25 12 0 5 0 0 0 
Rød el 8 0 0 0 0 19 19 5 1 18 
Ukendt 10 9 0 12 33 15 16 23 0 11 

Ask 5 0 0 0 3 0 2 0 0 0 
Alm. Røn 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 
Gran 0 0 14 4 0 0 0 0 3 0 
Elm 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 
Avnbøg 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
Pil 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 
Eg 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Ahorn 1 26 0 0 4 2 2 4 1 0 
Birk 
Hasel 
Alm. Hæg 

0 
0 
4 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

I alt 𝟑𝟏 𝟒𝟏 𝟑𝟓 𝟒𝟏 𝟓𝟔 𝟑𝟖 𝟒𝟒 𝟑𝟕 𝟐𝟓 𝟑𝟏 

 

 

 

Ligesom der var stor variation i hvilke arter af træer, der stod langs vandløbene, var der også stor 

variation i det fysiske habitat i vandløbene. Således var den gns. stendækning meget lav i Voermølle 

Å (0,5%) og Borummølle bæk (8%) i forhold til de andre 8 vandløb. I 7 af de 10 vandløb var det 

dominerende substrat grus (Kærsmølle bæk, Borummølle bæk, Jeksen bæk, Lystrup bæk, Tjær bæk, 

Bjerskov bæk og Røde bæk). Mens det dominerende substrat var sand i 3 af vandløbene (Voermølle 

Å, Dybdal bæk og Ildal bæk). Dækningsgraden af fint grus, mudder/slam, ler og tørv var meget lavt 

for alle 10 vandløb. Der var stor forskel i Anden fysisk variation i vandløbene. Således var denne over 

70% i 3 af de 10 vandløb (Voermølle Å, Lystrup bæk og Tjær bæk), mens den gns. Anden fysiske 

variation var under 30% i 2 af vandløbene (Kærsmølle bæk og Røde bæk). Den største gns. bredde 

blev fundet i Lystrup bæk (4,16 m) og den mindste blev fundet i Kærsmølle bæk (0,46 m) (Tab. 3).  
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Tabel 3: DFI værdier, gennemsnitlig procentvis dækning af substrat (sten, grus, sand, mudder/slam, fint grus, ler og tørv), 
gennemsnitsværdi for Anden fysisk variation og bredde, for hvert af de 10 vandløb med tilhørende standardafvigelse.  

 
Borum
mølle 
bæk 

Voerm
ølle Å 

Jeksen 
bæk 

Kærsm
ølle 
bæk 

Lystrup 
bæk 

Dybdal 
bæk 

Bjergsk
ov bæk 

Ildal 
bæk 

Tjær 
bæk 

Røde 
bæk 

DFI 42 41 48 42 46 47 44 43 48 40 
Stendæ
kning 
(%) 

8 ± 
4,58 

0,5± 
1,5 

25± 
11,4 

14±     
8 

17,5± 
19,91 

16,5± 
9,23 

24,5± 
8,79 

26± 
10,2 

17,5± 
12,5 

19± 
11,14 

Grusdæ
kning 
(%) 

46,5± 
21,34 

34± 
22,89 

46,5± 
8,08 

53,5± 
16,89 

49,5± 
16,95 

27,5± 
15,53 

29,5± 
20,79 

22± 
8,43 

43± 
18,06 

36±  
12 

Sanddæ
kning 
(%) 

26± 
17,72 

49,5± 
25,14 

12,5± 
6,42 

2,5± 
3,35 

22± 
14,53 

44,5± 
17,95 

15,5± 
11,72 

44± 
9,43 

23± 
11,45 

17,5±
10,55 

Fint 
grus (%) 

11,5± 
5,5 

12± 
11,45 

13,5± 
6,73 

9,5± 
5,68 

5,5± 
7,89 

11,5± 
6,73 

16± 
9,17 

5,5± 
3,5 

13±  
5,1 

14± 
10,44 

Mudder
/slam 
(%) 

5,5± 
7,89 

1,5± 
4,5 

0,5± 
1,5 

8,5± 
9,5 

5,5± 
8,5 

0±       
0 

13± 
15,68 

2,5± 
7,5 

1±       
3 

13,5±
10,26 

Ler (%) 4,5± 
9,6 

0±       
0 

0±       
0 

14± 
24,47 

0±       
0 

0±       
0 

1,5± 
2,29 

0±       
0 

0±       
0 

0±      
0 

Tørv (%) 0±       
0 

2,5± 
5,12 

2±       
6 

0±       
0 

0±       
0 

0±       
0 

0±       
0 

0±       
0 

1,5± 
4,5 

0±      
0 

Anden 
fysisk 
variatio
n (%) 

68,16±
27,58 

81,48±
19,36 

56,66±
34,74 

10,81±
12,39 

72,22±
24,24 

46,74±
23,85 

63,52±
21,08 

36,62±
20,89 

77,34±
21,23 

26,99
±17,4 

Bredde 
(m) 

3,92± 
0,54 

3,48± 
0,75 

2,6± 
0,66 

0,46± 
0,22 

4,16± 
0,63 

1,77± 
0,44 

1,96± 
0,45 

1,12± 
0,55 

2,57± 
0,71 

0,8± 
0,35 

 

Der var stor forskel i den gennemsnitlige længde af veddet i de 10 vandløb. Således var veddet i 

Dybdal bæk (8,14m) i gennemsnit størst, mens det i gennemsnit var mindst i Bjergskov bækken 

(1,65m). Der blev fundet mest dødt ved i Borummølle bæk (n=51) og mindst i Dybdal bæk (n=8). Der 

var mest levende ved i Dybdal bæk (n=17) og mindst i Kærsmølle bæk, Røde bæk og Ildal bæk, hvor 

der intet levende ved var. Det var kun i Dybdal bæk, der ikke blev fundet noget ved med ”Bark 

forsvundet+kambium blødt”, de resterende vandløb lå meget jævnt mellem 2-13 stykker. Det var 

kun i Kærsmølle bæk, at veddet ikke skabte følgehabitater af rentvasket grus. Der var mest 

neddykket ved i Jeksen bæk (n=34) og Voermølle Å (n=34). Mængden af flyvende ved var lavest i 

Kærsmølle bæk (n=7) og højest i Borummølle bæk (n=28). Der var mere stabilt ved i samtlige 
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vandløb, end der var ustabilt ved. Det laveste antal af neddykket ved blev fundet i Dybdal bæk (n=6). 

Det døde ved skabte vandløbsfald i 7 af de 10 vandløb (Kærsmølle bæk, Røde bæk, Ildal bæk, 

Voermølle Å, Tjær bæk, Dybdal bæk og Bjergskov bæk) (Tab. 4).   
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Tabel 4: Dybdegående karakteristik af veddets gns. længder (m), gns. størrelse (omkreds i cm), gns. følgehabitat størrelse(cm2) (sand/mudder og rentvasket grus), gns. vandløbsfald 
(cm) og gns. beliggenhed (grader) med tilhørende standardafvigelse i de 10 skovvandløb. Ydermere er det samlede antal levende og døde ved stykker opgivet og hvordan barken 
(fastsiddende, løst, forsvundet+kambium fast og forsvundet+kambium blødt) var på disse, deres kontakt til brinken (Rodfæstet, ingen kontakt, kontakt), dækningsgrad (neddykket og 
flyvende) og stabilitet (Stabilt og ustabilt).  

 
Jeksen 

bæk 
Kærsmølle 

bæk 
Røde bæk Ildal bæk Borummøll

e bæk 
Lystrup 

bæk 
Voermølle 

bæk 
Tjær bæk Dybdal 

bæk 
Bjergskov bæk 

Længde af ved 
(meter) 

3,37±3,13 2,18±2,61 3,37±3,25 2,90±2,76 4,20±3,26 2,64±2,84 2,92±2,48 2,07±1,83 8,14±19,2
6 

1,65±1,13 

Dødt 24 41 35 41 51 36 40 35 8 23 

Levende 7 0 0 0 5 2 4 2 17 8 

Bark 
          

Fastsiddende 12 6 4 5 14 12 12 6 11 14 

Løst 7 10 13 5 10 4 12 14 12 6 

Forsvundet + 
kambium fast 

8 22 16 24 19 13 14 12 2 8 

Forsvundet + 
kambium 
blødt 

4 3 2 7 13 9 6 5 0 3 

Kontakt til 
brinken 

          

Rodfæstet 6 13 5 10 8 11 11 7 18 9 

Ingen kontakt 7 7 7 6 18 19 24 14 2 9 

Kontakt 18 20 23 26 30 8 9 16 5 13 

Størrelse 
(omkreds i 
cm) 

          

Ved 15,36±   
6,83 

13,6±    
1,82 

15,82±  
6,37 

26±     
30,27 

35,93± 
20,28 

27,4±  
21,16 

29±     
15,44 

24±     
11,31 

22,50±  
3,54 

18,29±             
6,55 

Ved + 
følgepakke 

15,83±  
11,11 

17,73± 
12,18 

13,22±  
5,12 

15,82±  
7,34 

37,33± 
22,31 

36,06± 
17,74 

32,26± 
12,98 

29,35± 
16,95 

22,40± 
8,79 

23,45±            
17,13 

Væltet træ 48,33± 
22,48 

23,4± 
11,37 

0 55±     
30,41 

61,33±   
7,09 

67,50±  
17,08 

0 92 21 0 

Væltet træ + 
følgepakke 

75,4±  
30,31 

30 39,78± 
30,51 

43,8±    
33,1 

50,83±  
30,47 

58,75± 
30,55 

51,16± 
21,01 

30,88± 
20,97 

43,76± 
30,2 

43±                
26,32 



43 
 

Følgehabitate
r (cm^2) 

          

Sand/mudder 6414,29± 
8745 

5964,71± 
6373,97 

5747,06± 
7444,39 

8750±  
2500 

21041,67± 
16865,79 

21033,33± 
33614,84 

15540± 
11013,97 

8925,56± 
9959,66 

11300± 
8076,6 

5533,33±  
8378,69 

Rentvasket 
grus 

5350± 
3395,59 

0 600±         
0 

5814,29± 
12752,31 

7766,67± 
10646,28 

3250± 
2474,87 

17212,22± 
13211,68 

12296± 
13421,58 

12111,11± 
9434,7 

10000  

Dækningsgrad 
          

Neddykket 17 34 17 28 28 29 34 23 6 18 

Flyvende 14 7 18 13 28 9 10 14 19 13 

           

Stabilt 24 38 29 33 52 31 39 34 25 25 

Ustabilt 7 3 6 8 4 7 5 3 0 6 

Vandløbsfald 
(cm) 

0 15,67± 
5,83 

27,14± 
21,39 

12 0 0 27  19  13,2±   
7,26 

19,33±             
8,62 

Beliggenhed 
(grader) 

120,32± 
52,31 

113,41± 
43,51 

115,71± 
43,68 

109,02± 
34,41 

142,86± 
39,71 

146,05± 
39,9 

140,23± 
42,78 

138,38± 
43,56 

117,2± 
40,47 

130,32±           
50,3 
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Den højeste NH4
+-koncentration i de 10 skovvandløb blev fundet i Dybdal bæk (0,119 mg/L), mens 

den laveste blev fundet i Borummølle bæk (0,015 mg/L) og Bjergskovbækken (0,015 mg/L). For TP 

blev den højeste koncentration fundet i Bjergskovbækken (0,14 mg/L) og den laveste koncentration 

i Ildal bæk (0,03 mg/L). Den højeste BI5 blev fundet i Borummølle bæk (2,39 mg/L) og den laveste i 

Voermølle Å (0,47 mg/L). For TN blev den højeste koncentration fundet i Kærsmølle bæk (6,31 mg/L) og 

den laveste i Voermølle Å (0,33 mg/L). Den højeste NO3
--koncentration blev ligeledes fundet i Kærsmølle bæk 

(5,15 mg/L) og den laveste i Røde bæk (0,117 mg/L). For PO4
3- blev den højeste koncentration fundet i 

Borummølle bæk (0,056 mg/L) og den laveste i Dybdal bæk (0,01 mg/L) (Tab. 5).  

Tabel 5: Kemiske test for hvert af de ti vandløb. Alle prøverne blev indsamlet d. 27 september 2016, med undtagelse af Kærsmølle 
bæk der blev indsamlet d. 28 november 2016. Der er ydermere gennemsnit samt standardafvigelser for hver af de kemiske 
parametre. 

 Mg N-
NH4

+/L 
TP (mg/L) BI5 (mg/L) TN 

(mg/L) 
Mg N-NO3

-

/L 
Mg P-PO4

3- 

Jeksen bæk 0,033 0,059 0,63 3,87 3,22 0,034 
Tjær bæk 0,02 0,07 0,96 1,98 1,66 0,015 
Røde bæk 0,023 0,09 1,96 0,83 0,117 0,044 

Borummølle 
bæk 

0,015 0,1 2,39 2,07 1,49 0,056 

Bjergskov 
bæk 

0,015 0,14 0,88 3,06 2,63 0,033 

Ildal bæk 0,029 0,03 0,6 0,79 0,53 0,018 
Voermølle Å 0,022 0,039 0,47 0,33 0,167 0,011 
Lystrup bæk 0,069 0,1 1,93 0,71 0,213 0,031 
Dybdal bæk 0,119 0,078 1,47 4,05 2,57 0,01 
Kærsmølle 
bæk 

0,012 0,04 0,87 6,31 5,15 0,022 

Gns. 0,036
± 0,034 

0,075 ± 0,034 1,22 ± 0,674 2,4
± 1,917 

1,775
± 1,642 

0,027
± 0,015 

 

1.2 Sammenligning af prøvetyper inden for skovvandløb: 

Der blev fundet en signifikant højere makroinvertebratartsrigdom i surberprøverne+pilleprøverne 

end i sparkeprøverne (T-test, P=0,0264). Makroinvertebratartsrigdommen i sparkeprøverne lå 

mellem 25 og 36, mens den i surberprøverne+pilleprøverne lå mellem 29 og 39. I 8 af de 10 

skovvandløb var makroinvertebratartsrigdommen højest i surberprøverne+pilleprøverne i forhold 

til sparkeprøverne. Det var kun i Tjær bæk og Kærsmølle bæk, at sparkeprøverne havde en højere 

makroinvertebratartsrigdom (Tab. 6).  
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Tabel 6: Makroinvertebrat artsrigdom for sparkeprøverne og surber+pilleprøverne i hvert af de 10 skovvandløb med dødt ved. 

Vandløb Sparkeprøve (Artsrigdom) Surberprøve+pilleprøve 

(Artsrigdom) 

Jeksen bæk 36 39 

Lystrup bæk 31 39 

Dybdal bæk 25 33 

Tjær bæk 31 30 

Voermølle Å 25 32 

Borum møllebæk 29 38 

Bjergskov bæk 33 35 

Røde bæk 24 36 

Ildal bæk 25 29 

Kærsmølle bæk 36 30 

 

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel mellem makroinvertebratartsrigdom, og veddets alder 

(ANOVA, P=0,1077). Der var dog en forskel på makroinvertebartartsrigdom mellem grupperne 

”Ingen bark” og ”Bark løst” (Student’s t-test, P=0,0446), mens der for grupperne ”Ingen bark” og 

”Bark fast” ikke var nogen signifikant forskel (Student’s t-test, P=0,1150), det samme gjorde sig 

gældende for grupperne ”Bark fast” og ”Bark løst” (Student’s t-test, P=0,5965) (Fig. 12). 
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Figur 12: Boksplot over artsrigdom for alderskategorierne ”Bark fast”, ”Bark løst” og ”Ingen bark”. Boksplot består af øvre kvartil, 
median og nedre kvartil. Under den øvre kvartil ligger 75% af observationerne. Under medianen ligger 50% af observationerne og 
under nedre kvartil ligger 25%. Under den nederste error bar ligger 5% af observationerne og under den øverste error bar ligger 95% 
af observationerne.  

Ordinationen af de 3∗10 prøver i det multidimensionelle rum gav en stressværdi på 0,15. 

Prøvetagningsmetoderne fordelte sig således, at sparkeprøverne (SP) var ordineret ned imod det 

nedre venstre hjørne, pilleprøverne (P) lå ordineret oppe imod det øvre venstre hjørne, mens 

surberprøverne (S) lå ordineret centralt og op imod det øvre højre hjørne i plottet (Fig. 13). 

Der blev fundet en signifikant forskel mellem makroinvertebratsamfundsstrukturen 

mellem prøvetyperne (ANOSIM, Global r2=0,268, P=0,001). Parvise test viste, at 

faunasammensætningen var signifikant forskellige mht. prøvetagningsmetoderne: sparkeprøver og 
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surberprøver (P=0,001), sparkeprøver og pilleprøver (P=0,004) og surberprøver og pilleprøver 

(P=0,017).  

 

Figur 13: MDS plot for alle parvise similariteter mellem sparke-, surber- og pilleprøver. Stress faktoren i det todimensionelle MDS 
plot er 0,15. SP=Sparkeprøver, S= Surberprøver og P=Pilleprøver. Voe= Voermølle Å, Dyb= Dybdal bæk, Bor= Borummølle bæk, Tjæ= 
Tjær bæk, Bje= Bjergskov bæk, Ild= Ildal bæk, Rød= Røde bæk, Kær= kærsmølle bæk, Jex= Jeksen bæk og Lys= Lystrup bæk.  

1.3 Sammenligning af makroinvertebrater mellem prøvetyper inden for de 10 skovvandløb: 
ISA’en kan som tidligere nævnt finde de arter, der er tilknyttet et bestemt habitat, men som samtidig 

ikke er sjældne. Hvis en art derfor kun optræder i enkelte prøver og har lav abundans, bliver den 

ikke vist i ISA’en. En SIMPER derimod er mere grov og tager ikke højde for, om arterne har en lav 

abundans og/eller kun forekommer i få prøver.  

Jeg undersøgte, hvorvidt specifikke arter var særlige indikatorer for separate 

prøvetyper (sparke-, surber- og pilleprøver) og fandt, at Oreodytes sanmarkii (ISA, P=0,02) havde en 

signifikant større forekomst i pilleprøverne end henholdsvis sparke- og surberprøverne. Der blev i 

sparkeprøverne fundet signifikant flere Psychomyiidae indet (ISA, P=0,0092), end i de to andre 

prøvetagningstyper.  

Jeg undersøgte yderligere, hvorvidt specifikke arter var særlige indikatorer, når 

abundanserne for surberprøverne og pilleprøverne blev lagt sammen og sammenlignet med 

sparkeprøverne. Jeg fandt, at der var signifikant flere Centroptilum luteolum (ISA, P=0,0304) og 

Tanypodinae indet (ISA, P=0,019) i surberprøverne+pilleprøverne end i sparkeprøverne.  
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For SIMPER analysen for sparkeprøverne og pilleprøverne fordelte de ved-associerede 

arter sig således, at Simuliidae indet, Gammarus pulex, Hydraena gracilis, Dicranota sp., Sericostoma 

personatum, Heptagenia sulphurea og Potamophylax cingulatus havde de største gennemsnitlige 

abundans pr. prøve i sparkeprøverne, mens Nemoura cinerea, Elodes sp., Lype reducta, Halesus 

digitatus og Bithynia sp. havde de største gennemsnitlige abundans pr. prøve i pilleprøverne 

(Appendiks 7).   

 I SIMPER analysen for sparkeprøverne og pilleprøverne+surberprøverne fordelte de 

ved-associerede arter sig således, at Simuliidae indet, Hydraena gracilis, Hydropsysche siltalai, 

Dicranota sp. og Heptagenia sulphurea havde de største gennemsnitlig abundans pr. prøve i 

sparkeprøverne, mens Gammarus pulex, Nemoura cinerea, Elodes sp., Potamophylax cingulatus, 

Halesus digitatus, Lype reducta og Bithynia sp. havde de største gennemsnitlige abundans pr. prøve 

i pilleprøverne+surberprøverne (Appendiks 8).  

2.1 Sammenligning med NOVANA vandløb: 
Der var ingen signifikant forskel mellem vandløbsgrupperne ud fra de styrende variabler BI5 

(ANOVA, P=0,3215), gns. bredde (ANOVA, P=0,8124) eller DFI (ANOVA, P=0,1283). 

Den gns. BI5-værdi var højest for skovvandløb med ved (1,22±0,67 mg/L) og lavest i 

lysåbnevandløb uden ved (0,88±0,31 mg/L) med skovvandløb uden veds gns. BI5-værdi (1,08 

±0,43mg/L) beliggende inde mellem disse to ydre punkter. Den højest gns. Anden fysiske variation 

blev fundet i skovvandløb med ved (2,9±0,32), efterfulgt af skovvandløb uden ved (0,93±0,58) og 

lysåbnevandløb uden ved (0,74±0,61). Det samme billede gjorde sig gældende for den gns. DFI 

værdi, nemlig med skovvandløb med ved med højest gns. DFI (44,1±2,96), skovvandløb uden ved 

som nummer to (42,58±3,31) og lysåbnevandløb uden ved med lavest gns. DFI (41,1±3.26). Den gns. 

bredde var størst i skovvandløb uden ved (2,45±1,25 m), efterfulgt af skovvandløb med ved 

(2,28±1,29 m) og lysåbnevandløb uden ved (2,12±1,33 m) (Tab. 7).  
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Tabel 7: For skovvandløb med ved er det samlede gennemsnit for Bi5, Anden fysisk variation, DFI og Gns. Bredde for alle 10 vandløb 
opgivet, samt Standardafvigelse (SD). Dette er også angivet for Lysåbnevandløb- og Skovvandløb uden ved. Derudover er der for 
disse (i alt 19 vandløb) også oplyst gennemsnitsværdierne for hvert enkelt vandløb opgivet for Bi5, Anden fysisk variation, DFI og 
Gns. Bredde, med tilhørende SD. De steder hvor der ikke står SD, har der kun været én værdi for parameteren. Der er ydermere for 
disse 19 vandløb opgivet hvor stor en del af oplandet der er dækket af skov (%), dækket af dyrket areal (%) og det samlede Oplands 
areal (km2). ”—” hentyder til at der ikke findes oplysninger for disse parameter.  

 BI5 (gns. 
mg/L) 

Anden 
fysisk 
variation 
(gns.) 

DFI (gns.) Gns. 
bredde 
(meter) 

Opland 
dækket af 
skov (%) 

Opland 
dækket af 
dyrket 
areal (%) 

Oplands 
areal 
(km2) 

Skovvandløb 
med ved 

1,22 
(SD±0,67) 

2,9 
(SD±0,32) 

44,1 
(SD±2,96) 

2,28 
(SD±1,29) 

-- -- -- 

Lysåbne 
vandløb 

       

Kragebæk 0,78 
(SD±0,23) 

1 38 1,44 
(SD±0,33) 

3,44 91,52 2,92 

Tapdrup bæk 0,62 
(SD±0,13) 

0,33 
(SD±0,58) 

39,33 
(SD±6,51) 

0,72 
(SD±0,19) 

1,12 88,01 1,39 

Stubberup bæk 0,7 
(SD±0,24) 

1,57 
(SD±1,13) 

41,71 
(SD±1,7) 

2,62 
(SD±0,55) 

3,68 86,84 14,62 

Karls møllebæk 0,74 
(SD±0,08) 

0  44 2,36 
(SD±0,64) 

4,34 84,93 8,78 

Surbæk 0,83 
(SD±0,17) 

1 38,5 
(SD±2,12) 

4,65 
(SD±0,63) 

7,15 82,21 42,76 

Hvam bæk 1,05 
(SD±0,57) 

0 39 1,28 
(SD±0,22) 

6,39 82 15,7 

Lammebæk 0,81 
(SD±0,26) 

1 (SD±0) 48 1,73 
(SD±0,55) 

1,1 81,9 5,3 

Valsgård bæk 0,66 
(SD±0,17) 

1 
(SD±0,71) 

41 
(SD±5,66) 

0,36 
(SD±0,19) 

4,93 81,14 1,63 

Grundel bæk 0,9 
(SD±0,17) 

0 38 2,2 
(SD±0,71) 

4,1 80,75 21 

Højen Å 1,68 
(SD±1,38) 

1,5 
(SD±0,71) 

43,5 
(SD±3,54) 

3,83 
(SD±1,53) 

8,24 75,91 14,83 
 

Gns. 0,88 
(SD±0,31) 

0,74 
(SD±0,61) 

41,1 
(SD±3.26) 

2,12 
(SD±1,33) 

4,45 
(SD±2,35) 

83,52 
(SD±4,41) 

12,89 
(SD±12.5) 

Skovvandløb 
uden ved 

       

Bøjstrup bæk 1,75 
(SD±0,35) 

1,7 
(SD±0,95) 

40,43 
(SD±4,35) 

1,15 
(SD±0,24) 

62,09 29,92 9,03 

Skovkærbækken 0,5 
(SD±0) 

0 (SD±0) 42,5 
(SD±3,54) 

1,18 
(SD±0,36) 

21,6 75,75 1,05 

Nimdrup bæk 1,35 
(SD±0,75) 

1 (SD±0) 47 
(SD±3,35) 

2,2 
(SD±0,77) 

19,2 67,06 31,26 

Skærvad Å 0,95 
(SD±0,21) 

1  40 1,55 
(SD±0,24) 

17,83 73,43 16,05 

Grejs Å 1,14 
(SD±0,57) 

1,5 
(SD±0,71) 

42 
(SD±4,24) 

4,91 
(SD±0,96) 

16,93 61,62 29,27 

Dollerup 
møllebæk 

0,64 
(SD±0,2) 

0  49 3,58 
(SD±0,72) 

16,13 57,09 1,41 
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Horndrup bæk 0,91 
(SD±1) 

1 39 1,75 
(SD±0,43) 

15,95 73,48 5,48 

Linå 1,63 
(SD±1,01) 

1,14 
(SD±0,9) 

42,33 
(SD±4,41) 

3,16 
(SD±0,66) 

15,12 72,81 35,18 

Kærbymølle 
bæk 

0,87 
(SD±0,4) 

1 41 2,59 
(SD±0,74) 

14,47 80,34 5,88 

Gns. 1,08 
(SD±0,43) 

0,93 
(SD±0,58) 

42,58 
(SD±3,31) 

2,45 
(SD±1,25) 

22,15 
(SD±15,14) 

65,72 
(SD±15,24) 

14,96 
(SD±13,53) 

 

Der var signifikant forskel for makroinvertebratartsrigdom mellem vandløbsgrupperne skovvandløb 

med ved, skovvandløb uden ved og lysåbnevandløb uden ved (ANOVA, P=0,0001). 

Makroinvertebratartsrigdom for skovvandløb med ved var både signifikant forskellig fra 

makroinvertebratartsrigdom for skovvandløb uden ved (Student’s t-test, P=<0,0001) og for 

lysåbnevandløb uden ved (Student’s t-test, P=0,0003). Der var ikke signifikant forskel i 

makroinvertebratartsrigdom mellem lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb uden ved (Student’s 

t-test, P=0,4721) (Fig. 14). 

Medianen for artsrigdom var klart højest i skovvandløb med ved (n=42), herefter kom 

lysåbnevandløb uden ved (n=29,5), efterfulgt af skovvandløb uden ved (n=26) (Fig. 14).  

 

Figur 124: Boksplot over artsrigdom for vandløbsgrupperne: skovvandløb med ved, skovvandløb uden ved og lysåbnevandløb uden 
ved. Boksplot består af øvre kvartil, median og nedre kvartil. Under den øvre kvartil ligger 75% af observationerne. Under medianen 
ligger 50% af observationerne og under nedre kvartil ligger 25%. Under den nederste error bar ligger 5% af observationerne og 
under den øverste error bar ligger 95% af observationerne).   
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Der var ikke signifikant forskel mellem hverken Shannon div. eller Evenness for de tre 

vandløbsgrupper (ANOVA, P=0,3958 og P=0,7779). 

Medianen for Shannon diversitets indekset var højest for skovvandløb med ved (2,41) 

og lavest for skovvandløb uden ved (2,19), med lysåbnevandløb uden ved (2,21) beliggende mellem 

de to andre vandløbsgrupper, dog klart tættest på den for skovvandløb uden ved. Medianen for 

Evenness for de 3 forskellige vandløbsgrupper fordelte sig, så medianen var størst i skovvandløb 

uden ved (0,65) og lavest i skovvandløb med ved (0,63), med lysåbnevandløb uden veds (0,64) 

median beliggende i mellem de andre to vandløbsgrupper (Fig. 15).  

 

Figur 15: Boksplot for Shannon diversitet og Evenness for vandløbsgrupperne: skovvandløb med ved, skovvandløb uden ved og 
lysåbnevandløb uden ved. De røde bar er Shannon diversitet og de blå bar er Evenness. Boksplot består af øvre kvartil, median og 
nedre kvartil. Under den øvre kvartil ligger 75% af observationerne. Under medianen ligger 50% af observationerne og under nedre 
kvartil ligger 25%. Under den nederste error bar ligger 5% af observationerne og under den øverste error bar ligger 95% af 
observationerne. 

For skovvandløbene med dødt ved var der størst forskel i 

makeroinvertebratartssammensætning mellem vandløbene S2 (Lystrup bæk) og S9 (Ildal bæk). I de 

lysåbnevandløb uden dødt ved var der størst forskel i makroinvertebratartssammensætningen 

mellem S18 (Højen Å) og S20 (Grundel bæk), mens i skovvandløb uden dødt ved var forskellen størst 
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mellem vandløbene S30 (Bøjstrup bæk) og S22 (Skovkærbækken). Den største beta-diversitet, altså 

afstanden i mellem de to yderste punkter indenfor hver af de 3 kategorier, blev fundet i de 

skovvandløb med dødt ved, mens den laveste beta-diversitet blev fundet i skovvandløb uden dødt 

ved, lysåbnevandløb uden dødt ved lå i mellem disse to kategorier (Fig. 16).   

 

 

Figur 16: DCA lavet ud fra abundancen for arterne i de 29 vandløb. De grå punkter repræsentere skovvandløbene med højt indhold 
af dødt ved. De orange punkter vandløb beliggende i lysåbne omgivelser med et lav indhold af dødt ved. De blå punkter 
repræsentere vandløb beliggende i skov med et lavt indhold af dødt ved. Navnene over hvert af punkterne fortæller hvilket vandløb, 
hvert af punkterne repræsenterer. S1: Jeksen bæk, S2: Lystrup bæk, S3: Dybdal bæk, S4: Tjærbæk, S5: Voermølle bæk, S6: 
Borummølle bæk, S7: Bjergskov bæk, S8: Kærsmølle bæk, S9: Ildal bæk, S10: Røde bæk, S11: Valsgård bæk, S12: Tapdrup bæk, S13: 
Surbæk, S14: Stubberup bæk, S15: Lammebæk, S16: Kragebæk, S17: Karls møllebæk, S18: Højen Å, S19: Hvam bæk, S20: Grundel 
bæk, S21: Skærvad Å, S22: Skovkærbækken, S23: Nimdrup bæk, S24: Linå, S25: Kærbymølle bæk, S27: Horndrup bæk, S28: Grejs Å, 
S29: Dollerup møllebæk, S30: Bøjstrup bæk.   

Ordinationen af de 29 prøver i det multidimensionelle rum gav en stressværdi på 0,2. 

Vandløbstyperne fordelte sig således, at størstedelen af skovvandløbene uden ved var ordineret 

omkring centrum og op imod det øverste højre hjørne. De lysåbnevandløb uden ved var ordineret i 

midten af plottet lige over og lige under centrum, mens skovvandløb med ved var ordineret midt i 

plottet til højre (Fig. 17). 

 Der blev fundet en signifikant forskel i makroinvertebratsamfundsstrukturen mellem 

vandløbstyperne (ANOSIM, Global r2=0,254, P=0,001). Parvise test viste, at faunasammensætningen 

var signifikant forskellige ml. LUV og SV (P=0,001), samt SUV og SV (P=0,001). 

Faunasammensætningen var ikke signifikant forskellig ml. LUV og SUV (P=0,886).  

S30

S29

S28

S27

S25

S24

S23

S22
S21

S20

S19 S18
S17

S16
S15

S14

S13

S12

S11

S10
S9

S8

S7

S6

S5
S4

S3

S2

S10

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300 350

D
C

A
2

DCA1

Skovvandløb uden ved

Lysåbnevandløb uden ved

Skovvandløb med ved



53 
 

 

Figur 17: MDS plot for alle parvise similariteter mellem lysåbnevandløb uden ved, skovvandløb uden ved og skovvandløb med ved. 
Stress faktoren i det todimensionelle MDS plot er 0,2. LUV= lysåbnevandløb uden ved, SUV= skovvandløb uden ved og SV= 
skovvandløb med ved. Voe= Voermølle Å, Dyb= Dybdal bæk, Bor= Borummølle bæk, Tjæ= Tjær bæk, Bje= Bjergskov bæk, Ild= Ildal 
bæk, Rød= Røde bæk, Kær= kærsmølle bæk, Jex= Jeksen bæk, Lys= Lystrup bæk, Gre= Grejs Å, Bøj= Bøjstrupbæk, Skæ= Skærvad Å, 
Dol= Dollerup Møllebæk, Hor= Horndrup bæk, Nim= Nimdrup bæk, Lin= Linå, Sko= Skovkærbækken, Kæb= Kærbymølle bæk, Sur= 
Surbæk, Høj= Højen Å, Lam= Lammebæk, Kra= Kragebæk, Tap= Tapdrup bæk, Gru= Grundel bæk, Hva= Hvam bæk, Val= Valsgård 
bæk, Stu= Stubberup bæk og Kar= Karls Møllebæk. 

2.2 Sammenligning af makroinvertebrater mellem vandløbsgrupper: 
Jeg undersøgte, hvorvidt specifikke arter var særlige indikatorer for separate vandløbsgrupper og 

fandt, at Curculionidae indet (ISA, P=0,0004), Eriopterinae indet (ISA, P= 0,0014) og Paraleptophlebia 

submarginata (ISA, P=0,0214) havde en signifikant højere forekomst i skovvandløb med dødt ved 

end i de to andre vandløbsgrupper, mens der var signifikant flere Glossiphonia complanata (ISA, 

P=0,0264) i skovvandløb uden dødt ved i forhold til de to andre vandløbsgrupper. 

I SIMPER analysen for lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb uden ved fordelte de 

ved-associerede arter sig således, at Simuliidae indet, Potamophylax cingulatus og Paraleptophlebia 

submarginata havde de største gennemsnitlige abundanser pr. prøve i prøverne fra lysåbnevandløb 

uden ved, mens Gammarus pulex, Nemoura cinerea, Hydraena gracilis, Elodes sp., Hydropsyche 

siltalai, Dicranota sp., Sericostoma personatum, Heptagenia sulphurea, Halesus digitatus, Lype 

reducta og Halesus radiatus havde de største gennemsnitlige abundanser pr. prøve i prøverne fra 

skovvandløb med ved. Ud af de 14 ved-associerede taxa, som var med til at forklare forskellen 

mellem de lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb med ved, var den gennemsnitlige abundans 

pr. prøve højest i prøverne fra skovvandløb med ved for 11 af disse taxa (Appendiks 9). 
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I SIMPER analysen for skovvandløb uden ved og skovvandløb med ved fordelte de ved-

associerede arter sig således, at Heptagenia sulphurea og Agapetus fuscipes havde de største 

gennemsnitlige abundanser pr. prøve i prøverne fra skovvandløb uden ved, altså to taxa, mens 12 

taxa havde størst gennemsnitlig abundans pr. prøve i prøverne fra skovvandløb med ved, nemlig 

Gammarus pulex, Simuliidae indet, Nemoura cinerea, Hydraena gracilis, Elodes sp., Dicranota sp., 

Hydropsyche siltalai, Sericostoma personatum, Potamophylax cingulatus, Lype reducta, Halesus 

digitatus og Halesus radiatus (Appendiks 10).     

Diskussion 

1.1 Beskrivelse af de 10 skovvandløb: 

I de 10 undersøgte skovvandløb forekom der mellem 25-56 stykker dødt ved på den 300 meter lange 

strækning. De største vandløb i dette speciale er Lystrup bæk, Borummølle bæk og Voermølle Å, 

disse vandløb er også nogle af de vandløb, der indeholdt flest døde vedstykker, mens de mindre 

vandløb som Røde bæk og Dybdal bæk er nogle af de vandløb i specialet, der indeholdt det laveste 

antal vedstykker (Tab. 1). På trods af tendenser til sammenhæng mellem vandløbsstørrelse (udtrykt 

ved bredde) og antal vedstykker blev der ikke fundet nogen signifikant sammenhæng mellem de to 

parametre. Størstedelen af de undersøgte vandløb i dette speciale er små 1. ordensvandløb, og det 

antages derfor, at disse også naturligt indeholder mindre dødt ved end større vandløb. Disse fund 

understøttes af Robison & Beschta, (1990) som fandt, at større vandløb indeholdt flere stykker dødt 

ved end små vandløb. Rasmussen et al. (2015) fandt, at antallet af nedsunket dødt ved stiger med 

vandløbets størrelse. Det antal vedstykker, der er fundet i dette speciale, ligger lidt i den lave ende 

i forhold til, hvad andre studier har fundet. I Rasmussen et al. (2015), blev det således estimeret, at 

der i naturlige skovvandløb i 2. til 4. orden findes op til 10 m3 træ per 100 meter vandløbsstrækning, 

hvilket svarer til 18 stammer med en længde på 3 meter og en diameter på 50 cm. På en 300 meter 

strækning svarer dette til 54 stammer, hvilket kun blev fundet i ét af de ti vandløb, nemlig 

Borummølle bæk (56).  

 I 7 af de 10 skovvandløb i dette speciale var den dominerende substrattype grus (Røde 

bæk, Borummølle bæk, Lystrup bæk, Kærsmølle bæk, Tjær bæk, Jeksen bæk og Bjergskov bæk), i de 

resterende 3 vandløb var den dominerende substrattype sand (Voermølle Å, Dybdal bæk og Ildal 

bæk). Det kunne altså tyde på, at de mange rødder fra træerne omkring vandløbene er med til at 

stabilisere brinkerne, så det fine substrat ikke ender i vandløbene. Quinn et al. (1997) og Allan & 
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Castillo (2007) fandt, at træernes rødder kan være med til at øge stabiliteten af brinkerne, hvilket 

derved er med til at gøre substratet i vandløbet mere groft. Townsend et al. (1997) og Scarsbrook & 

Halliday (1999) fandt, at substratet overvejende var groft i skovvandløb. Det kan også skyldes 

naturlige geologiske forskelle i landskabet, at substratet ser ud, som det gør. Dybdal bæk og Ildal 

bæk er to af de vandløb, der ligger længst mod vest. Under sidste istid var Østjylland og øerne 

dækket af is, mens Midt- og Vestjylland ikke var dækket af is. Midt- og Vestjylland har derfor 

naturligt en mere sandet jord end Østjylland (Sand-Jensen & Lindegaard, 2008).  

Der var en stor forskel i koncentrationen af TN og NO3
- i de 10 undersøgte skovvandløb. 

De højeste værdier kan skyldes, at ammonium nemt omdannes til nitrat ved nitrifikation, og at nitrat 

nemt udvaskes fra jorden til vandløbene (Thomsen et al., 2013). Blandt andet fandt Baattrup-

Pedersen et al. (2004), at nitrat koncentrationen godt kan være høj selv i kildeområder beliggende 

i skov, som følge af opdyrkede fjerntliggende oplands områder. Den gns. koncentration for 

orthofosfat ligger på det niveau, man kan forvente i danske vandløb med naturopland (Baattrup-

Pedersen et al., 2004). Ifølge Friberg et al. (2010) er disse kemiske parametre dog mindre betydende 

end BI5, NH4
+ og TP for abundansen af makroinvertebraterne.  

Der blev i de 10 undersøgte skovvandløb fundet ammonium koncentrationer mellem 

0,012-0,119 mg/L, TP koncentrationer mellem 0,03-0,14 mg/L og BI5 koncentrationer mellem 0,47-

2,39 mg/L (Tab. 5). Disse koncentrationer er relativt lave, hvilket nok skyldes, at der ikke er ret 

megen menneskelig aktivitet i oplandet.  Friberg et al. (2010) fandt, at en BI5-værdi over 1,5 mg/L 

havde en begyndende indvirkning på densiteterne af Amphinemura og Leuctra. TP begynder at have 

en betydning på Amphinemura og Leuctra densiteten ved koncentrationer over 0,1 mg/L. 

Ammonium begynder at have en betydning på Sericostomatidae, Leuctra og Limnius volckmari ved 

koncentrationer over 0,08 mg/L.  

 Der blev i dette speciale fundet mellem 2 og 671 Amphinemura individer og 17 og 46 

Leuctra individer i vandløbene med en BI5-værdi over 1,5 mg/L (Borummølle bæk, Røde bæk og 

Lystrup bæk). Der blev fundet mellem 2 og 413 Amphinemura individer og 17 og 149 Leuctra 

individer i de vandløb der overskred en TP koncentration på 0,1 mg/L (Borummølle bæk og Lystrup 

bæk). Der blev fundet 9 Sericostomatidae, 2 Leuctra sp. og 5 Limnius volckmari i Dybdal bæk, som 

var det eneste vandløb med en ammonium koncentration over 0,08 mg/l. Der var altså en ganske 

stor forskel i antallet af individer i de forskellige vandløb med disse kemiske værdier. Det kan altså 
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tyde på, at det er sammenspillet mellem flere betydende miljøfaktorer, der er med til at styre 

makroinvertebratsamfundets opbygning og, at det ydermere i højere grad er det fysiske miljø 

fremfor det kemiske miljø der har betydning for makroinvertebratsamfundets opbygning. Richards 

et al. (1993) fandt, at det primært var kvaliteten af det fysiske habitat der havde en indvirkning på 

makroinvertebratsamfundet med de kemiske faktorer som en sekundær variabel. Alle 10 vandløb 

der blev undersøgt i dette speciale havde da også en DFI≥40, hvilket altså betyder, at de alle har en 

høj fysisk kvalitet ifølge Pedersen et al. (2006). 

1.2 sammenligning af prøvetyper inden for skovvandløb: 

Den samlede artsrigdom for makroinvertebrater i surber- og pilleprøverne var signifikant højere end 

i sparkeprøverne. Første del af hypotese 2, nemlig at der var en højere artsrigdom af 

makroinvertebrater på og omkring det døde ved end ude på grus partierne, kunne derfor bekræftes. 

Dette indikerer, at makroinvertebratarter er klumpet sammen med særligt høje tætheder omkring 

det døde ved, hvilket skyldes veddets evne til at skabe en høj habitat heterogenitet på og omkring 

sig, samt øge tilbageholdelsen af organisk stof. Dette fund går fint i spænd med habitat template 

teorien, som netop siger, at en høj habitatheterogenitet er en forudsætning for, at der kan være høj 

biologisk heterogenitet (Southwood, 1977, 1988). Gurnell et al. (1995), Shields & Smith (1992) og 

Gippel et al. (1996) fandt da også, at dødt ved skaber høj strøms- og lavstrømspartier, altså en større 

kompleksitet i habitatet, hvilket er til gavn for mange forskellige makroinvertebrater på tværs af 

habitatpræference. Pilotto et al. (2014) og Benke & Wallace (2003) fandt ligeledes, at dødt ved og 

områderne omkring det døde ved har en højere invertebrat diversitet end på strygene. Derudover 

fandt Bilby & Likens (1980), Shields & Smith (1992) og Bilby (1981), at vandløbets evne til at 

tilbageholde organisk materiale var større i vandløb med dødt ved.  

Betydning af ved-alder:   

Der blev ikke fundet nogen signifikant sammenhæng ved sammenligning af artsrigdom mellem 

pilleprøver taget på ved med forskellige alder. Der blev dog fundet en signifikant højere artsrigdom 

af makroinvertebrater på det ældste ved end på det næstældste ved. Der var ingen signifikant 

forskel i artsrigdom af makroinvertebrater mellem det yngste ved og ældste ved, eller det yngste 

ved og det næstældste ved. Medianen for makroinvertebratartsrigdom var størst på det ældste ved, 

og mindst på det næst ældste ved. Den første hypotese kunne altså ikke entydigt bekræftes, nemlig 

at artsrigdommen af makroinverterater steg med nedbrydningsgraden af veddet. Ved med en større 
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strukturkompleksitet kan tilbageholde mere organisk stof end ved med en lavere 

strukturkompleksitet, hvilket kan være grunden til, at der ikke blev set nogen entydig sammenhæng 

mellem veddets alder og makroinvertebratrigdommen. Hoffmann & Hering (2000) fandt, at 

nedbrydningsgraden, vedstrukturen, den mikrobielle kolonisering og oxygens evne til at diffundere 

ind i veddet var de faktorer, der styrede invertebratabundansen på ved. O´Connor (1991) og 

Hoffmann & Hering (2000) fandt, at der var flere invertebratarter på ved med en mere kompleks 

overflade, fordi mere komplekse overflader kan tilbageholde mere organisk stof. Hvis der havde 

været indsamlet makroinvertebrater på flere ved stykker med blødt kambium, kunne det have 

været interessant at se på artssammensætningen på tværs af de forskellige nedbrydningsklasser, og 

hvorvidt et blødt kambium havde en betydning i forhold til makroinvertebrat diversiteten.  

 Der var en signifikant forskel i faunasammensætning imellem alle 3 

prøvetagningsmetoder (pille-, surber- og sparkeprøver). Makroinvertebratsamfundet på og omkring 

dødt ved var altså forskelligt i forhold til det samfund, der blev fundet på strygene, altså på grus, 

men der var sågar også forskel på makroinvertebratsamfundets sammensætning på veddet og på 

de dannede mesohabitater omkring veddet. Forklaringen på, hvorfor faunasammensætningen var 

forskellig mellem prøvetagningsmetoderne, er altså den store forskel i det fysiske habitat og veddets 

evne til at tilbageholde mere organisk stof (FPOM og CPOM). Benke & Wallace (2003) og Bilby & 

Likens (1980) fandt, at dødt ved skabte et meget anderledes makroinvertebrathabitat end det 

habitat, der findes på stryg, hvor strømmen er høj, og substratet er domineret af grus og sten. De 

fandt, at dødt ved øgede tilbageholdelsen af partikler og skabte dybere partier med lavere strøm. 

Rasmussen et al. (2015) fandt, at nogle arter af makroinvertebrater udelukkende findes på dødt ved. 

Lamberti & Gregory (1988) og Trotter (1990) fandt, at dødt ved øgede tilbageholdelsen af organisk 

stof.  

1.3 Sammenligning af makroinvertebrater mellem prøvetyper inden for de 10 skovvandløb: 
Prøvetagningsarealet for sparkeprøverne var ca. 5 gange større end arealet for pilleprøverne. Dette 

gør sammenligningen mellem disse to prøvetagningsmetoder mindre valid. Prøvetagningsarealet 

for sparkeprøverne sammenlignet med arealet for pilleprøverne+surberprøverne var derimod ca. 

lige store, hvilket gjorde sammenligningen af disse resultater mere valid.  Første del af hypotese 3, 

nemlig at der var en højere abundans af ved-associerede makroinvertebratarter på og omkring det 
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døde ved, kunne også bekræftes. I Appendiks 11 ses en gennemgang af de ved-associerede 

makroinvertebraters føde- og habitat præferencer.  

 De arter, der havde en højere abundans på ved fremfor grus, var generelt arter, der 

foretrækker stillestående vand (N. cinerea, Elodes sp., H digitatus, Bithynia sp., C. luteolum og O. 

sanmarkii) og arter, der udelukkende er knyttet til ved (L. reducta). Resultatet var mere blandet for 

arter, der foretrækker højstrømspartier, således havde nogle af arterne en større forekomst på ved 

(Simuliidae, P. cingulatus og H. gracilis), mens andre havde en større forekomst på grus (H. siltalai, 

H. sulphurea). Den højere abundans på ved af arter, der foretrækker stillestående partier, skyldes 

veddets evne til at skabe strømlæ. Grunden til, at resultaterne var mere blandede for arter, der 

foretrækker høj strøm, skyldes, at der både findes højstrømspartier omkring veddet og på strygene. 

Gurnell et al. (1995), Shields & Smith (1992) og Gippel et al. (1996) fandt, at dødt ved både skaber 

høj- og lavstrøms områder omkring sig, hvilket derfor stemmer fint overens med fundene her, netop 

at arter med præference for lavstrøms partier har en højere abundans på veddet end på grus, men 

at arter der foretrækker høj strøm både kan have høj abundans på grus og på ved.  

 Ved sammenlægning af abundanserne for pilleprøverne og surberprøverne viste det 

samme resultatet sig igen, nemlig at der var højere abundans af arter, der foretrækker stillestående 

vand på ved+følgehabitat (N. cinerea, Elodes sp., H. digitatus, Bithynia, C. luteolum og O. sanmarkii) 

og arter, der udelukkende er knyttet til ved (L. reducta). De arter, der foretrækker partier med høj 

strøm, havde generelt en højere abundans på grus (Simuliidae indet, H. gracilis, H. siltalai, H. 

sulphurea) end på ved+følgehabitat (G. pulex), hvilket også gjorde sig gældende for rovdyr 

(Dicranota sp.). Dette fund giver god mening, da følgehabitaterne er beliggende i strømlæ, og 

substratet overvejende er fint, og derfor ikke fungerer som et godt fasthæftningssted, mens 

substratet på strygene er opbygget af sten og grus, hvilket udgør gode fasthæftningssteder for 

makroinvertebraterne.  

 Der blev fundet 12 ved-associerede taxa ved sammenligning af grus- og vedprøver.  

Der blev fundet en højere abundans på ved for 9 af disse taxa, når der blev taget højde for forskellen 

i arealstørrelse. De arter, der ernærer sig på detritus, havde generelt en højere abundans på ved (G. 

pulex, N. cinerea, Elodes sp., P. cingulatus og H. digitatus) end grus (S. personatum). Det samme 

gjorde sig gældende for filtratorer (Simuliidae indet) og obligate xylofage makroinvertebrater (L. 

reducta). Rovdyr (Dicranota sp.) havde de højeste abundanser på grus. Nogle samlere havde en 
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højere abundans på ved (H. gracilis) og andre på grus (H. siltalai), det samme gjorde sig gældende 

for skrabere, hvor nogle havde højere abundans på ved (Bithynia sp.) og andre på grus (H. 

sulphurea). Grunden til at, abundansen af detritivore makroinvertebrater var større på veddet, 

skyldes veddets evne til at tilbageholde detritus. Veddets evne til at fungere som fasthæftningssted 

for filtrerende makroinvertebrater, kan forklare, hvorfor abundansen af filtratorer var højest på ved. 

Lamberti & Gregory (1988), Shields & Smith (1992) og Trotter (1990) fandt, at dødt ved øgede 

tilbageholdelsen af organisk stof. Cashman et al. (2016) fandt, at ved fungerer som et særlig godt 

fasthæftningssted for makroinvertebrater.  

 Der blev fundet 12 ved-associerede taxa ved sammenligning af prøverne fra grus og 

ved+følgehabitat. For 7 af de ved-associerede taxa var densiteten højest i prøverne for 

ved+følgehabitat. For sammenligningen af ved+følgehabitat og grus var der generelt flere individer 

af detritivore makroinvertebrater (G. pulex, N. cinerea, Elodes sp. og H. digitatus), flere individer af 

grassere (Bithynia sp.) og obligate xylofage makroinvertebrater (L. reducta) på ved+følgehabitat. Der 

var højere abundanser af samlere (H. gracilis og H. siltalai), rovdyr (Dicranota sp.), skrabere (H. 

sulphurea) og filtratorer (Simuliidae indet) på grus end på ved+følgehabitat. Dette fund giver 

ligesom før god mening, da følgehabitaterne er beliggende i strømlæ, mens strygene er beliggende 

i højstrømspartier. Mængden af føde, der passerer de filtrerende og samlende makroinvertebrater, 

er derfor større på grus end i følgehabitaterne.  Veddets evne til at tilbageholde detritus og fungere 

som fasthæftningssted for bryopfyter og perifyter kan forklare, hvorfor der var flere detritivore -og 

græssende makroinvertebrater på ved+følgehabitat.  

2.1 Sammenligning med NOVANA vandløb: 

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i BI5, gns. bredde eller DFI mellem vandløbsgrupperne, 

hvilket var godt, da disse faktorer derfor ikke spillede nogen væsentlig rolle i at forklare forskellene 

mellem vandløbsgrupperne.  

Der blev fundet en signifikant forskel i artsrigdommen af makroinvertebrater mellem 

skovvandløb med ved og skovvandløb uden ved, samt skovvandløb med ved og lysåbnevandløb 

uden ved. Der var ingen signifikant forskel i artsrigdommen af makroinvertebrater mellem 

lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb uden ved. Medianen for artsrigdommen i skovvandløb 

med ved (n=42) var væsentlig højere end medianen for både lysåbnevandløb uden ved (n=29,5) og 

skovvandløb uden ved (n=26) (Fig. 14). Den anden hypotese, nemlig at der var højere artsrigdom af 
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makroinvertebrater i vandløb med dødt ved, kunne altså bekræftes. Forklaringen på den højere 

artsrigdom må skyldes veddets indflydelse som habitatdanner og evne til at tilbageholde organisk 

stof. Gurnell et al. (1995), Trotter (1990) og Mutz (2000) fandt, at dødt ved kan ændre vandets 

bevægelse, erosionsmønster og skabe større variation i dybde og bredde. Benke & Wallace (2003), 

Shields & Smith (1992) og Gurnell et al. (1995) fandt, at dødt ved kan skabe mange små 

mesohabitater omkring sig og fungere som fast substrat og føde for nogle makroinvertebrater. 

Habitatdiversitet er som tidligere nævnt en forudsætning for, at der kan være høj biologisk diversitet 

(Southwood, 1977, 1988). Pilotto et al. (2014), Hoffmann & Hering (2000) og Benke & Wallace 

(2003) fandt alle, at de mesohabitater, der dannes omkring det døde ved, har en højere artsrigdom 

end det omgivende miljø i vandløbet. I et review af Roni et al. (2015) sammenlignede de 21 studier, 

som havde undersøgt effekten af udlægning af dødt ved på makroinvertebratsamfundet. I 14 af 

disse studier blev der fundet en positiv effekt på makroinvertebrat diversiteten og -densiteten. Der 

er altså meget der tyder på, at udlægning af dødt ved kan fungere som et effektivt virkemiddel i 

forhold til vandløbsrestaurering.  

Der blev ikke fundet nogen signifikant forskel i hverken Shannon diversitet eller 

Evenness for de tre vandløbsgrupper. Det fremgår dog ud fra Fig. 15, at medianen for Shannon 

diversitet i skovvandløb med ved (2,41) var højere end medianen for både skovvandløb uden ved 

(2,19) og lysåbnevandløb uden ved (2,21). Evenness havde den højeste median i skovvandløb uden 

ved (0,65) og den laveste i skovvandløb med ved (0,63), med lysåbnevandløb uden ved beliggende 

imellem de andre to vandløbsgrupper (0,64) (Fig. 15). Medianerne for Evenness var så tætte, at der 

ikke rigtig kunne udledes noget ud fra disse. Shannon diversiteten stiger, som tidligere nævnt, med 

artsrigdom og Evenness i samfundet (Spellerberg & Fedor, 2003). Da Evenness for de 3 vandløb lå 

så tæt, som de gjorde, må artsrigdommen af makroinvertebrater være den faktor, der bidrog med 

mest til den højere Shannon diversitet i skovvandløb med ved, hvilket da også giver god mening i 

forhold til, hvad der netop er blevet diskuteret i paragraffen ovenfor. Den højere Shannon diversitet 

i skovvandløb med ved skyldes altså, som før nævnt, veddets indflydelse som habitatdanner og evne 

til at tilbageholde organisk stof. Grunden til den minimale forskel i både Evenness og Shannon 

diversitet mellem vandløbsgrupperne må skyldes, at vandløbene alle er i en rigtig god fysisk tilstand, 

hvilket kommer til udtryk igennem deres høje DFI værdier (Tab. 7). Hvis de 10 skovvandløb med ved 

derfor var blevet sammenlignet med vandløb med en lavere DFI, ville resultatet med stor 
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sandsynlighed se anderledes ud. Pilotto et al. (2014) og Cashman et al. (2016) fandt en signifikant 

højere Shannon diversitet i området omkring det døde ved end i deres kontrolprøver, som var 

uafhængig af dødt ved. Shields & Smith (2004) fandt i et restaureringsprojekt, at Shannon diversitet 

og Evenness for invertebratsamfundet havde en positiv respons overfor udlægning af dødt ved, 

både de steder hvor veddet blev udlagt men også nedstrøms disse steder. Der er altså flere studier, 

der har fundet en positiv effekt på Shannon diversiteten og Evenness i vandløb med dødt ved. I dette 

studie var det dog kun Shannon diversitet, der var højest i vandløb med dødt ved, mens Evenness 

var stort set den samme i de forskellige vandløbsgrupper, hvilket som sagt tilskrives at alle vandløb 

havde en god fysisk tilstand.  

Beta-diversiteten for makroinvertebrater blev bestemt ved at måle afstanden mellem 

de to yderste punkter for hver af de 3 kategorier (lysåbnevandløb uden ved, skovvandløb uden ved 

og skovvandløb med ved) i DCA’en (Fig. 16). Den højeste beta-diversitet for makroinvertebrater, 

altså species turnover, blev fundet i skovvandløb med ved. Lysåbnevandløb uden ved havde den 

næst højeste beta-diversitet og skovvandløb uden ved havde den laveste beta-diversitet (Fig. 16). 

Den fjerde hypotese, netop at der var en højere beta-diversitet i vandløb med ved, kunne derfor 

bekræftes. Beta-diversiteten for skovvandløb med ved var nemlig højere end beta-diversiteten i de 

to andre vandløbsgrupper. Alle 3 vandløbsgrupper havde dog en høj DFI altså en kompleks morfologi 

med komplekse strømningsmønstre. Den største forskel mellem de 3 vandløbsgrupper var, som 

tidligere nævnt, mængden af ved de indeholdte udtrykt ved Anden fysisk variation. Det må derfor 

være veddets indvirkning på det fysiske- og kemiske miljø, der ligger til grund for den højere beta-

diversitet i skovvandløb med ved. Veddet skaber således en lang række forskellige mesohabitater 

omkring sig. I nogle af disse mesohabitater vil tilbageholdelsen af organisk stof være større end i det 

omkringliggende miljø, og substratet vil variere fra områder med meget grus til områder med meget 

fint substrat (sand, silt og mudder). Beisel et al. (1998) fandt, at det primært var 

substratsammensætningen, der forklarede hvordan invertebratsamfundet var opbygget, med 

strømhastighed og vanddybde som sekundære faktorer. Flere studier har påvist, at dødt ved kan 

ændre vandets bevægelse, erosionsmønster og skabe større variation i dybde og bredde (Gurnell et 

al., 1995; Mutz, 2000; Trotter, 1990; Gippel et al., 1996; Shields & Smith, 1992). Al-Shami et al. 

(2013) og Heino et al. (2003) fandt, at vandløbsbredden var den vigtigste variabel til, at forklare den 

lokale artsrigdom med pH som den næst vigtigste variabel. Vandløbsbredderne var, som tidligere 
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nævnt, ikke signifikant forskellige fra hinanden og pH er ikke blevet målt i vandløbene. Bilby & Likens 

(1980) og Bilby (1981) fandt, at vandløbets evne til at tilbageholde groft partikulært organisk 

materiale (CPOM), fin partikulært organisk materiale (FPOM) og opløst organisk Karbon (DOC), var 

større i vandløb der indeholder dødt ved. Bilby (1981), Trotter (1990) og Lamberti & Gregory (1988) 

fandt, at den øgede tilbageholdelse af organisk stof førte til en øget produktion i disse vandløb.  

Der var signifikant forskel i faunasammensætningen mellem lysåbnevandløb uden ved 

og skovvandløb med ved, samt mellem skovvandløb uden ved og skovvandløb med ved. 

Faunasammensætningen var ikke signifikant forskellig mellem lysåbnevandløb uden ved og 

skovvandløb uden ved. Forskellen må endnu engang, skyldes veddets indvirkning som 

habitatdanner, til at tilbageholde organisk stof og funktion som fast substrat for de forskellige 

organismer i vandløbet. Disse fund stemmer fint overens med Gurnell et al. (1995) og Bilby & Likens 

(1980) som fandt, at tilstedeværelsen af dødt ved kunne øge høl-stryg frekvensen, samt øge 

sedimentationen af organisk stof (CPOM og FPOM). Pilotto et al. (2014) fandt, at den øgede 

tilbageholdelse af fine partikler havde en positiv effekt på iturivere og gammarider. Benke & Wallace 

(2003) fandt, at overfladen på store stabile ved stykker var domineret af filtrerende og samlende 

makroinvertebrater. Tilstedeværelsen af dødt ved har også en positiv indvirkning på de obligate 

xylofage arter som L. reducta (Rasmussen et al., 2015). De fysiske og kemiske forhold i vandløb med 

dødt ved er altså markant anderledes end vandløb uden ved, hvilket understøtter en anden 

faunasammensætning end vandløb uden ved. Dette fund går fint i spænd med habitat template 

teorien, der netop siger at en øget habitatheterogenitet fører til flere forskellige udnyttelige nicher, 

hvilket har en positiv effekt på artsrigdommen (Southwood, 1977, 1988).  

2.2 Sammenligning af makroinvertebrater mellem vandløbsgrupper: 
Der blev fundet 14 ved-associerede taxa under sammenligning af skovvandløb med ved og 

lysåbnevandløb uden ved. For 11 af disse 14 taxa var abundansen højest i skovvandløb med ved. 

Anden del af hypotese 3, nemlig at abundansen af ved-associerede makroinvertebratarter var størst 

i vandløb med ved, kunne derfor bekræftes. Der var generelt en højere abundans af detritivore 

makroinvertebrater, altså ituriver, i skovvandløb med ved (G. pulex, N. cinerea, Elodes sp., S. 

personatum, H. digitatus, L. reducta, H. radiatus og Eriopterinae) fremfor lysåbnevandløb uden ved 

(P. cingulatus). Abundansen af rovdyr (Dicranota), skrabere (H. sulphurea) og samlere (H. graclis, H. 

siltalai) var generelt højere i skovvandløb med ved. Det var kun filtratorer, der havde en højere 

abundans i lysåbnevandløb uden ved (Simuliidae indet). Fundene her tyder klart på, at der er mere 
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detritus i skovvandløb med ved end i lysåbnevandløb uden ved, hvilket giver ganske god mening, da 

store mængder detritus bliver tilført fra den omgivende skov. Filtratorerne dominerer i de 

lysåbnevandløb, fordi der her er mere FPOM end CPOM. Vannote et al. (1980) fandt, at 

invertebratsamfundet er domineret af iturivere i de øvre dele af idealvandløbet, som behandler 

CPOM, til i de middelstore vandløb at være domineret af filtrerende makroinvertebrater, som 

behandler FPOM. Sand-Jensen & Lindegaard (2008) fandt, at tilførslen af FPOM fra marker, der 

ligger omkring vandløbet er stor, og at tilførslen af FPOM fra ovenfor liggende strækninger af 

vandløbet også er tilsvarende stor. De lysåbne vandløb undersøgt i dette speciales opland er 

domineret af dyrket land (Tab. 7). Bilby & Likens (1980) og Bilby (1981) fandt at dødt ved øger 

tilbageholdelsen af CPOM, FPOM og DOC, hvilket fører til en øget produktion i vandløbet.  Veddets 

evne til at tilbageholde organisk stof i de forskellige tilstandsformer er altså hovedårsagen til, at 

densiteten for langt størstedelen af makroinvertebraterne var højere i skovvandløb med ved end i 

lysåbnevandløb uden ved.  

 Der blev fundet 12 ved-associerede makroinvertebrattaxa under sammenligning af 

skovvandløb med ved og skovvandløb uden ved. Ud af de 12 ved-associerede taxa, der blev fundet, 

havde 10 af disse taxa en højere abundans i skovvandløb med ved. Der var generelt en højere 

abundans af arter, der foretrækker lavstrømspartier (N. cinerea, Elodes sp., S. personatum, H. 

digitatus, H. radiatus, L. reducta og Curculionidae indet) og højstrømspartier (H. siltalai, Simuliidae 

indet, H. gracilis og P. cingulatus) i skovvandløb med ved. Kun få arter, der foretrækker 

højstrømspartier, havde en højere abundans i skovvandløb uden ved (H. sulphurea og A. fuscipes). 

Der var ydermere generelt en højere abundans af makroinvetebrater, der ernærer sig på/som 

detritus (G. pulex, N. cinerea, Elodes sp., S. personatum, H. digitatus, L. reducta, H. radiatus, 

Eriopterinae indet og P. cingulatus), rovdyr (Dicranota sp.), samlere (H. siltalai og H. gracilis) og 

filtratorer (Simuliidae indet) i skovvandløb med ved. Kun ganske få detritivore makroinvertebrater 

(A. fuscipes) havde en højere abundans i skovvandløb uden ved. Makroinvertebrater der ernærer 

sig som skraber, havde en større abundans i skovvandløb uden ved (H. sulphurea). Veddets evne til 

at skabe et meget foranderligt fysisk habitat og dets evne til at tilbageholde organisk stof er 

grundene til, at invertebrat abundanserne var højest i skovvandløb med ved. Gurnell et al. (1995), 

Shields & Smith (1992) og Gippel et al. (1996) fandt, at dødt ved skaber lavstrøms- og højstrøms 

områder omkring sig, hvilket skaber en række forskellige mesohabitater i det omgivende miljø 
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omkring veddet. Cashman et al. (2016) fandt, at ved fungerer som et godt fasthæftningssted for 

makroinvertebrater.  Bilby & Likens (1980) og Bilby (1981) fandt, at dødt ved øger tilbageholdelsen 

af CPOM, FPOM og DOC, hvilket fører til en øget produktion i vandløbet. Ehrman & Lamberti (1992) 

fandt, at ved kan øge den hydrauliske kompleksitet og øge tilbageholdelsen af vand.  

Perspektivering: 

Når der skal restaureres med dødt ved er det vigtigt at tage højde for vandløbets størrelse i forhold 

til hvor meget ved, der skal udlægges. Trods en manglende signifikant sammenhæng mellem 

vandløbsstørrelse og antal vedstykker i vandløbet, var der en klar tendens til, at der forekom mere 

ved i de store vandløb end i de små. Denne tendens understøttes af tidligere studier, som har 

fundet, at mængden af ved stiger med vandløbets størrelse (Robison & Beschta, 1990; Rasmussen 

et al., 2015). Set ud fra et restaureringsmæssigt perspektiv har arten af veddet også en betydning 

for vandløbet. Nedbrydningshastigheden for løvfældende træer er hurtigere end for nåletræer. 

Restaureres der i forhold til makroinvertebratsamfundet er det derfor bedst at udlægge 

løvfældende træer. Det døde ved kan ændre på strømmønstret i vandløbet, hvilket også har 

betydning for substratsammensætningen (Rasmussen et al., 2015).  

I forhold til DVFI blev der i alt fundet 10 arter, der tilhører nøglegruppe 1 i de 

lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb med ved. Ud af de 10 arter tilhørende nøglegruppe 1 

havde 9 en højere abundans i skovvandløb med ved (B. risi, Leuctra (både Leuctra sp., L. niga og L. 

hippopus), L. volckmari, S. personatum, E. danica, Isoperla sp. og A. fuscipes) og kun en art en højere 

abundans i lysåbnevandløb uden ved (I. grammatica). En af arterne forekom kun i skovvandløb med 

ved (A. ochripes).  

Ved sammenligning af abundanserne i skovvandløb med ved og skovvandløb uden ved 

blev der i alt fundet 10 arter tilhørende nøglegruppe 1. Abundansen var størst i skovvandløb med 

ved for 7 af disse arter (B. risi, Leuctra (både Leuctra sp., L. hippopus), L. Volckmari, Isoperla sp., A. 

ochripes og S. personatum), de resterende 3 arter havde den største abundans i skovvandløb uden 

ved (L. nigra, E. danica og A. fuscipes). Der var to arter, der kun forekom i skovvandløb med ved 

(Isoperla sp. og L. hippopus) og der var 1, der kun forekom i skovvandløb uden ved (A. fuscipes). Det 

var altså relativt få arter, som kun forekom i den ene type vandløb men det overordnede billede var 

dog meget klart, nemlig at abundanserne for nøglegruppe 1 dyrene var højere i skovvandløb med 

ved. Dette skyldes som nævnt mange tidligere gange veddets indflydelse som habitatdanner og til 

at tilbageholde organisk stof. I et review af Roni et al. (2015) sammenlignede de på 21 studier som 
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havde undersøgt effekten af udlægning af dødt ved på makroinvertebratsamfundet, i 14 af disse 

studier blev der fundet en positiv effekt på makroinvertebratdiversiteten og -densiteten. Der er altså 

meget, der tyder på, at udlægning af dødt ved kan fungere som et effektivt virkemiddel i forhold til 

vandløbsrestaurering.  

Cashman et al. (2016), Shields & Smith (1992) og Gurnell et al. (1995) fandt, at ved i 

restaureringssammenhæng kan have en særlig stor betydning i sandede vandløb, hvor der er få fast 

stabile substrater. Flere studier har påvist en højere biomasse og artsrigdom på og omkring det døde 

ved i sandede vandløb (Angermeier & Karr, 1984; Benke et al., 1985; Cashman et al., 2016; Smock 

et al., 1989). Ved bør derfor anvendes i restaureringssammenhæng i vandløb, hvor der er få 

strømmodificerende strukturer, og hvor mængden af hårde faste substrater er lav. Rasmussen et al. 

(2015) foreslår ligeledes, at ved anvendes i sådanne vandløb. Restaurering med ved er et billigt og 

effektivt virkemiddel til at opnå måleopfyldelsen for god økologisk tilstand i vandløb og bør derfor 

klart indgå mere i restaureringen.   
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Appendiks: 

Appendiks 1: Skema til kvantificering af ved 
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Appendiks 2: Hjælpeskema til DFI 
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Appendiks 3: DFI skema 
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Appendiks 4: DVFI skema 

 

Figur fra Vejledning fra Miljøstyrelsen, (1998) 
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Appendiks 5: Densitet, artsrigdom, evenness og shannon diveristet for hver prøvetype i de 10 

skovvandløb 
Tabel 8: Densitet, antal arter, evenness og shannon diversitets indeks for hver af de tre prøvetagningsmetoder i de 10 skovvandløb 
med ved. 

 Pilleprøve Surberprøve Sparkeprøve 

Jeksen bæk    

Densitet 342 189 816 
Arter 27 26 36 
Evenness 0,699 0,572 0,68 
Shannon diversitets indeks 2,305 1,863 2,423 
Lystrup bæk    

Densitet 216 605 951 
Arter 29 35 31 
Evenness 0,791 0,529 0,7 
Shannon diversitets indeks 2,662 1,882 2,403 
Dybdal bæk    

Densitet 687 81 670 
Arter 28 13 25 
Evenness 0,335 0,520 0,492 
Shannon diversitets indeks 1,115 1,335 1,583 
Tjær bæk    

Densitet 333 90 663 
Arter 28 18 31 
Evenness 0,768 0,814 0,6 
Shannon diversitets indeks 2,558 2,351 2,06 
Voermølle Å    

Densitet 153 40 360 
Arter 27 11 25 
Evenness 0,708 0,867 0,695 
Shannon diversitets indeks 2,334 2,079 2,238 
Borummølle bæk    

Densitet 431 215 1193 
Arter 29 24 29 
Evenness 0,697 0,734 0,585 
Shannon diversitets indeks 2,345 2,332 1,969 
Bjergskov bæk    

Densitet 229 326 954 
Arter 19 27 33 
Evenness 0,640 0,688 0,642 
Shannon diversitets indeks 1,885 2,266 2,243 
Røde bæk     

Densitet 761 845 594 
Arter 26 33 24 
Evenness 0,589 0,604 0,564 
Shannon diversitets indeks 1,918 2,112 1,794 
Ildal bæk    

Densitet 1482 145 2662 
Arter 27 15 25 
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Evenness 0,517 0,814 0,555 
Shannon diversitets indeks 1,703 2,205 1,786 
Kærsmølle bæk    

Densitet 201 298 1249 
Arter 18 28 36 
Evenness 0,667 0,844 0,644 
Shannon diversitets indeks 1,928 2,812 2,307 
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Appendiks 6: Kategorisering af ved-associerede makroinvertebrater 

Gruppe Kategori  

Obligate xylofage arter A 

Fakultative xylofage arter B 

Formodentlig fakultative xylofage arter C 

Ikke xylofage arter D 

Arter der ikke har noget forhold til ved # 
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Appendiks 7: SIMPER analyse for sparkeprøver og pilleprøver 
Tabel 9: De arter der er associeret med ved, ifølge artiklen Godfrey (2003,) er markeret med fed. Alle Av. Abundancer er for det 
kvadratrodstransformerede data. Invertebraternes procentvise betydning i forhold til, at forklare forskellen mellem de 2 
prøvetagningsmetoder er opgjort i Contribution%. 

Groups SP & P   
 

 

Average dissimilarity = 57.10   
 

 

   
 

 

 Group SP         Group P          

Species    Av.Abund         Av.Abund 
Association 

med ved 
                         
Contribution% 

Baetis rhodani 14.52 4.09 # 10.02 

Amphinemura sulcicollis 10.14 8.98 # 7.01 

Brachyptera risi 6.78 3.7 # 6.4 

Simuliidae indet 5.98 3.53 D 5.62 

Gammarus pulex 9.08 7.86 C 5.19 

Leuctra sp. 5.24 3.39 # 3.82 

Nemoura cinerea 3.79 4.34 C 3.49 

Isoperla sp. 2.8 0.86 # 3.05 

Orthocladiinae indet 5.66 4.93 # 3 

Oligochaeta indet 4.19 2.03 # 2.74 

Chironomini indet 1.84 1.94 # 2.63 

Hydraena gracilis 3.4 1.74 C 2.53 

Limnius volckmari 2.8 0.3 # 2.49 

Dicranota sp. 3.03 0.61 D 2.44 

Dugesia gonocephala 3 1.72 # 1.84 

Silo pallipes 1.86 0 # 1.8 

Hydropsysche siltalai 1.47 0.35 # 1.56 

Elodes sp. 1.13 2.32 B/# 1.41 

Pisidium sp. 1.48 1.14 # 1.4 

Elmis aenea 1.11 0.91 # 1.24 

Sericostoma personatum 1.34 0.38 B 1.21 

Heptagenia sulphurea 1.22 0.14 D 1.18 

Leuctra hippopus 1.17 0.51 # 1.16 

Diamesinae indet 1 0.9 # 1.15 

Leuctra nigra 0.84 0.73 # 1.09 

Limnephilidae indet 0.74 1.08 # 1.07 

Simuliidae indet puppe 0.59 0.89 D 1.07 

Potamophylax cingulatus 0.94 0.71 B 1.07 

Empididae indet 1.03 0.77 # 1.03 

Rhyacophila fasciata 1.03 0.3 # 0.99 

Chironomiidae indet puppe 0.88 1.12 # 0.95 

Agapetus ochripes 1.02 0 # 0.94 

Eiseniella tetraedra 0.87 0.34 # 0.89 

Rhyacophila sp. 0.48 0.67 # 0.79 
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Lype reducta 0 0.87 A 0.78 

Halesus digitatus 0.17 0.73 B 0.77 

Hexatominae indet 0.81 0.7 # 0.76 

Eriopterinae indet 0.76 0.1 # 0.72 

Tanytarsini indet 0.65 0.37 # 0.69 

Bithynia sp. 0.3 0.47 B/# 0.69 

Plectrocnemia conspersa 0.8 0.54 # 0.67 

Tanypodinae indet 0.3 0.71 # 0.63 

Ephemera sp. 0.54 0.17 # 0.62 
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Appendiks 8: SIMPER analyse for sparkeprøver og surberprøver+pilleprøver 
Tabel 10: De arter der er associeret med ved, ifølge artiklen Godfrey (2003,) er markeret med fed. Alle Av. Abundancer er for det 
kvadratrodstransformerede data. Invertebraternes procentvise betydning i forhold til, at forklare forskellen mellem 
prøvetagningsmetoderne er opgjort i Contribution%. 

Groups SP & S+P  
 

 

Average dissimilarity = 52.40   

   
 

 

 Group SP Group S+P   

Species Av.Abund Av.Abund 
Association med 

ved Contribution% 

Baetis rhodani 14.52 5.68 # 7.98 

Amphinemura sulcicollis 10.14 10.2 # 6.97 

Brachyptera risi 6.78 3.96 # 6.09 

Simuliidae indet 5.98 4.14 D 5.39 

Gammarus pulex 9.08 11.06 C 4.66 

Leuctra sp. 5.24 4.71 # 3.73 

Oligochaeta indet 4.19 4.92 # 3.38 

Nemoura cinerea 3.79 4.97 C 3.27 

Chironomini indet 1.84 3.4 # 3.15 

Isoperla sp. 2.8 1.21 # 2.87 

Orthocladiinae indet 5.66 6.12 # 2.74 

Pisidium sp. 1.48 3.79 # 2.49 

Limnius volckmari 2.8 0.65 # 2.42 

Hydraena gracilis 3.4 2.08 C 2.31 

Dugesia gonocephala 3 2.31 # 1.78 

Hydropsysche siltalai 1.47 0.72 D 1.67 

Dicranota sp. 3.03 1.49 D 1.6 

Heptagenia sulphurea 1.22 0.69 D 1.38 

Limnephilidae indet 0.74 1.85 # 1.34 

Elodes sp. 1.13 2.36 B/# 1.33 

Silo pallipes 1.86 0.67 # 1.32 

Elmis aenea 1.11 1.21 # 1.19 

Sericostoma personatum 1.34 1.77 # 1.19 

Bezzia sp. 0.36 1.41 # 1.19 

Diamesinae indet 1 1.14 # 1.1 

Simuliidae indet puppe 0.59 1.09 # 1.09 

Leuctra nigra 0.84 1.01 # 1.09 

Leuctra hippopus 1.17 0.75 # 1.08 

Chironomiidae indet puppe 0.88 1.47 # 1.07 

Tanytarsini indet 0.65 1.29 # 1.01 

Potamophylax cingulatus 0.94 1 B 1 

Empididae indet 1.03 0.93 # 0.92 

Rhyacophila fasciata 1.03 0.3 # 0.9 

Agapetus ochripes 1.02 0.24 # 0.88 
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Eiseniella tetraedra 0.87 0.77 # 0.83 

Ephemera danica 0.45 0.81 # 0.81 

Eriopterinae indet 0.76 0.54 # 0.8 

Tanypodinae indet 0.3 1.05 # 0.78 

Halesus digitatus 0.17 0.81 B 0.77 

Lype reducta 0 0.91 A 0.76 

Rhyacophila sp. 0.48 0.71 # 0.75 

Plectrocnemia conspersa 0.8 0.76 # 0.75 

Hexatominae indet 0.81 1.35 # 0.73 

Centroptilum luteolum 0 0.8 # 0.72 

Ephemera sp. 0.54 0.34 # 0.68 

Bithynia sp. 0.3 0.49 B/# 0.61 
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Appendiks 9: SIMPER analyse for lysåbnevandløb uden ved og skovvandløb med ved 
Tabel 11: De arter der er associeret med ved, ifølge artiklen Godfrey (2003,) er markeret med fed. Alle Av. Abundancer er for det 
kvadratrodstransformerede data. Invertebraternes procentvise betydning i forhold til, at forklare forskellen mellem de 2 
vandløbsgrupper er opgjort i Contribution%. For LUV (lysåbnevandløb uden ved) er abundanserne for sparkeprøverne+pilleprøverne 
anvendt, mens for SV (skovvandløb med ved) er abundanserne for surberprøverne+pilleprøverne anvendt. 

Groups LUV & SV         

Average dissimilarity = 63.04   
   

  
Group 

LUV 
Group SV   

  

Species Av.Abund Av.Abund 
Association med 

ved 
Contribution% 

Amphinemura sulcicollis 0 14.75 # 8.18 

Simuliidea indet. 9.28 7.55 D 5.44 

Gammarus pulex 13.35 14.55 C 5.08 

Baetis rhodani 10.05 15.64 # 4.16 

Brachyptera risi 0.82 7.94 # 4.12 

Leuctra sp. 1.18 7.3 # 3.71 

Orthocladiinae indet. 8.41 7.89 # 3.66 

Nemoura cinerea 2.25 6.45 C 3.19 

Oligochaeta indet. 1.65 6.72 # 2.91 

Chironomini indet. 2.76 4.04 # 2.54 

Hydraena gracilis 0.4 4.22 C 2.26 

Isoperla sp. 0 3.09 # 1.96 

Limnius volckmari 0.77 2.9 # 1.68 

Dugesia gonocephala 2.04 3.97 # 1.65 

Tanytarsini indet. 3.29 1.57 # 1.63 

Pisidium sp. 1.48 4.19 # 1.57 

Limnephilidae indet. 3.83 2.12 # 1.56 

Brachycentrus maculatus 2.79 0 # 1.43 

Elodes sp. 1.84 2.79 B/# 1.38 

Hydropsyche siltalai 1.02 1.66 D 1.28 

Dicranota sp. 2.93 3.52 D 1.2 

Nemoura flexuosa 2.13 0 # 1.19 

Silo pallipes 0.38 2.19 # 1.15 

Baetis sp. 2.46 0.1 # 1.14 

Chironomiidae indet puppe 0 1.86 # 1.06 

Diamesinae indet. 1.73 1.66 # 1.05 

Leuctra hippopus 1.03 1.6 # 1.01 

Isoperla grammatica 1.9 0 # 1 

Tanypodinae indet. 1.6 1.21 # 0.98 

Hexatominae indet 0 1.64 # 0.97 

Leuctra nigra 0.66 1.61 # 0.96 

Elmis aenea 1.81 1.76 # 0.96 

Sericostoma personatum 1.49 2.52 B 0.94 
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Potamophylax cingulatus 2.19 1.68 B 0.92 

Heptagenia sulphurea 0.35 1.41 D 0.88 

Empididae indet. 0.1 1.57 # 0.86 

Bezzia sp. 0.1 1.52 # 0.81 

Ephemera danica 0.85 0.96 # 0.78 

Rhyacophila fasciata 1.92 1.26 # 0.76 

Simuliidae indet puppe 0 1.38 D 0.76 

Plectrocnemia conspersa 1.01 1.25 # 0.72 

Amphinemura standfussi 1.32 0 # 0.71 

Paraleptophlebia submarginata 1.12 0.44 D 0.71 

Eiseniella tetraedra 0.38 1.3 # 0.68 

Halesus sp. 1.15 0 # 0.68 

Agapetus ochripes 0 1.09 # 0.61 

Rhyacophila sp. 0.3 0.93 # 0.58 

Eriopterinae indet 0 1.04 # 0.58 

Ptychopterinae indet. 0.95 0.47 # 0.57 

Ecclisopteryx dalecarlica 0.9 0.17 # 0.56 

Centroptilum luteolum 0.51 0.8 # 0.55 

Halesus digitatus 0.31 0.85 B 0.55 

Nemoura sp. 0.89 0.1 # 0.54 

Hydracarina indet. 1.06 0 # 0.54 

Ancylus fluviatilis 0.89 0.4 # 0.53 

Dixidae indet. 0.77 0.24 # 0.5 

Lype reducta 0 0.91 A 0.47 

Limoniidae indet. 0.77 0.1 # 0.45 

Halesus radiatus 0.37 0.62 B 0.45 

Potamophylax latipennis 0.43 0.56 # 0.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Appendiks 10: SIMPER analyse for skovvandløb uden ved og skovvandløb med ved 
Tabel 12: De arter der er associeret med ved, ifølge artiklen Godfrey (2003,) er markeret med fed. Alle Av. Abundancer er for det 
kvadratrodstransformerede data. Invertebraternes procentvise betydning i forhold til, at forklare forskellen mellem de 2 
vandløbsgrupper er opgjort i Contribution%. For SUV (skovvandløb uden ved) er abundanserne for sparkeprøverne+pilleprøverne 
anvendt, mens for SV (skovvandløb med ved) er abundanserne for surberprøverne+pilleprøverne anvendt. 

Groups SUV & SV   
 

 

Average dissimilarity = 63.22   
 

 

 Group SUV Group SV   

Species Av.Abund Av.Abund 
Association 

med ved Contribution% 

Amphinemura sulcicollis 1.36 14.75 # 7.95 

Gammarus pulex 13.53 14.55 C 5.93 

Simuliidea indet. 5.8 7.55 D 4.45 

Brachyptera risi 1.44 7.94 # 4.16 

Baetis rhodani 11.47 15.64 # 4 

Leuctra sp. 1.57 7.3 # 3.8 

Oligochaeta indet. 1 6.72 # 3.3 

Nemoura cinerea 1.67 6.45 C 3.21 

Orthocladiinae indet. 7.46 7.89 # 2.87 

Limnius volckmari 2.78 2.9 # 2.43 

Chironomini indet. 2.82 4.04 # 2.41 

Hydraena gracilis 0.41 4.22 C 2.27 

Dugesia gonocephala 3.36 3.97 # 2.03 

Isoperla sp. 0 3.09 # 2.01 

Pisidium sp. 1.76 4.19 # 1.76 

Elodes sp. 2.22 2.79 B/# 1.57 

Dicranota sp. 2.43 3.52 D 1.56 

Leuctra nigra 1.63 1.61 # 1.53 

Silo pallipes 1.83 2.19 # 1.46 

Elmis aenea 2.12 1.76 # 1.41 

Hydropsyche siltalai 1.19 1.66 D 1.35 

Heptagenia sulphurea 1.62 1.41 D 1.29 

Amphinemura standfussi 1.92 0 # 1.25 

Chironomiidae indet puppe 0 1.86 # 1.08 

Baetis sp. 2.05 0.1 # 1.07 

Hexatominae indet 0 1.64 # 0.99 

Leuctra hippopus 0 1.6 # 0.98 

Diamesinae indet. 1.19 1.66 # 0.95 

Rhyacophila fasciata 1.63 1.26 # 0.95 

Tanytarsini indet. 1.03 1.57 # 0.95 

Agapetus ochripes 0.87 1.09 # 0.94 

Plectrocnemia conspersa 1.02 1.25 # 0.93 

Limnephilidae indet. 1.67 2.12 # 0.92 

Ephemera danica 1.59 0.96 # 0.91 

Sericostoma personatum 2.17 2.52 B 0.9 
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Ecclisopteryx dalecarlica 1.46 0.17 # 0.87 

Bezzia sp. 0 1.52 # 0.84 

Ceratopogonidae indet. 1.33 0.17 # 0.81 

Empididae indet. 0.41 1.57 # 0.79 

Simuliidae indet puppe 0 1.38 D 0.77 

Tanypodinae indet. 0.56 1.21 # 0.75 

Limoniidae indet. 1.23 0.1 # 0.7 

Potamophylax cingulatus 1.35 1.68 B 0.67 

Eiseniella tetraedra 0.53 1.3 # 0.67 

Ostracoda indet. 1.18 0 # 0.63 

Rhyacophila sp. 0.22 0.93 # 0.59 

Agapetus fuscipes 1.07 0 D 0.59 

Eriopterinae indet 0 1.04 # 0.59 

Ancylus fluviatilis 1.11 0.4 # 0.58 

Halesus sp. 1.03 0 # 0.57 

Radix balthica 0.54 0.68 # 0.53 

Potamophylax latipennis 0.58 0.56 # 0.51 

Lype reducta 0.11 0.91 A 0.5 

Halesus digitatus 0 0.85 B 0.49 

Centroptilum luteolum 0 0.8 # 0.47 

Nemoura flexuosa 0.73 0 # 0.46 

Halesus radiatus 0.33 0.62 B 0.46 

Nemurella picteti 0.79 0 # 0.45 

Curculionidae indet 0 0.78 # 0.45 
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Appendiks 11: Habitat og fødepræferencer for ved-associerede arter 
Simuliidae indet fasthæfter sig på alle stabile faste substrater, hvor de kan undgå at blive ført med 

strømmen. Larverne ernære sig som filtrator. De er kendetegnet ved, på hovedet, at have vedhæftet 

et par store vifteformede fangstorganer (faner), som de stikker op i strømmen (Sand-Jensen & 

Lindegaard, 2008). Simuliidae indet er en ikke xylofag art, som bruger veddet som fasthæftningssted 

(Godfrey, 2003). 

Gammarus pulex har en præference for stenet substrat og findes kun sjældent i områder hvor 

substratet består af sand (Riel et al., 2007). G. pulex ernære sig på detritus (Sand-Jensen & 

Lindegaard, 2008). 

Nemoura cinerea findes på et sandet substrat med et højt indhold af detritus, hvor strømmen er lav 

eller hvor der ingen strøm er overhovedet (Helesic, 2001; Wiberg-Larsen, 1984). Den ernære sig på 

detritus (Fleituch, 2003; Franken, 2008). Arten er sandsynligvis fakultativ xylofag på ved (Godfrey, 

2003). 

Hydraena gracilis kan findes på tværs af alle substrattyper men har en præference for groft substrat, 

som grus og sten (Dietrich & Waringer, 1999). Arten ernære sig som samler på mos, trådalger, 

diatomer og træ (Sand-Jensen & Lindegaard, 2008; Dietrich & Waringer, 1999). Arten listes i 

Godfrey, (2003) som en art der sandsynligvis er fakultativ xylofag, hvilket stemmer godt overens 

med fundene i Dietrich & Waringer, (1999).  

Dicranota slægten har en klar præference for ved (Dudley & Anderson, 1982). Arten ernære sig som 

aktiv prædater på andre invertebrater og er altså også en ikke xylofag art (Godfrey, 2003; Dudley & 

Anderson, 1982). 

I Danmark findes der 3 forskellige arter af Elodes, nemlig E. minuta, E. tricuspis og E. marginata E. 

tricuspis er dog relativt sjælden og vil derfor ikke være i fokus i den videre beskrivelse 

(Ekspertvurdering Peter Wiberg). E. marginata findes udelukkende i skovvandløb, mens E. minuta 

findes i alle mindre vandløb, hvad enten det er skovvandløb eller lysåbnevandløb (Rasmussen, 

1978). E. marginata findes særligt på dødt ved som rager ud af vandet, dette skyldes at E. marginata 

er afhængig af atmosfærisk luft og fordi arten ydermere er en dårlig svømmer. E. minuta kan findes 

på en række forskellige substrater, både sten, bladbunker, plantevækst og dødt ved, fælles for 

substraterne er at de giver bedre kontakt til luften. E. minuta er på samme måde som E. marginata 
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afhængig af atmosfærisk luft og svømmer heller ikke særlig godt (Madsen, 1967; Rasmussen, 1978). 

E. minuta ernære sig på detritus, alger og biofilm (Majdi & Traunspurger, 2017), mens E. marginata 

ernære sig på detritus og ydermere kan ernære sig på ved, den er altså fakultativ xylofag (Hoffmann 

& Hering, 2000; Rasmussen, 1978; Warmke & Hering, 2000). 

Sericostoma personatum kan normalt findes steder hvor den kan være i læg fra strømmen i 

dagtimerne, dette kan være bag sten, ved eller nedboret i sedimentet. Om natten kommer arten 

frem for at søge føde (Elliott, 1969; Nilsson, 1996; Wiggins, 1977). Arten ernære sig på detritus 

(Fleituch, 2003; Iversen, 1974). S. personatum er ydermere listet som en fakultativ xylofag art, 

hvilket betyder at den altså også kan ernære sig på ved (Godfrey, 2003). 

Heptagenia sulphurea er mest udbredt på sten og grus (Nilsson, 1996; Peeters et al., 2006; Wiberg-

Larsen, 1984). Arten ernære sig som skraber og sedimentæder (altså dødt organisk stof og 

mikroorganismer) (Sand-Jensen & Lindegaard, 2008). Arten er listet som en ikke xylofag art i 

Godfrey, (2003) og ernære sig på biofilmen der dannes på veddet og det døde organiske stof der 

samles på og omkring veddet.  

Potamophylax cingulatus har en klar præference for stryg og findes normalt ikke i høller 

(Lillehammer, 1978). Larverne af P. cingulatus lever af at æde blade og træ, arten er altså fakultativ 

xylofag (Godfrey, 2003; Warmke & Hering, 2000). Larven anvender blade i de tidligere instar af 

larvestadiet til at bygge sit hus, for i de senere instar af larvestadiet at skifte til at bruge bark og 

mineral substrat (Otto & Svensson, 1980).  

Lype reducta lever udelukkende på og i dødt ved (Rasmussen et al., 2015). Arten ernære sig som 

obligat xylofag art på ved (Godfrey, 2003). L. reducta høre til de borende invertebrater og laver altså 

lange gange i veddet (Warmke & Hering, 2000).  

Halesus digitatus har en præference for sandet substrat men kan også findes på stryg (Lillehammer, 

1978; Zawal et al., 2016). Arten ernære sig på detritus (Fleituch, 2003) og er ydermere listet som en 

fakultativ xylofag art i Hoffmann & Hering, (2000), samt Godfrey, (2003). Den anvender organisk stof 

til opbygning af sit hus (Otto & Svensson, 1980).  

Halesus radiatus har den samme præference for habitat, som H. digitatus nemlig et substrat der 

består af sand (Zawal et al., 2016). Udover at substratet helst skal bestå af sand, foretrækker arten 
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også at der er svag strøm (Otto & Svensson, 1980). Arten ernære sig som ituriver på detritus og er 

ydermere fakultativ xylofag på ved (Godfrey, 2003; Hoffmann & Hering, 2000).    

I Dall et al. (1995), som er en oversigt over danske ferskvandsinvertebrater, er der listet to arter af 

Bithynia nemlig Bithynia tentaculata og Bithynia leachii, da kun disse to arter er listet er det også 

disse arters fødebiologi og habitat præferencer som jeg forholder mig til her. Både B. tentaculata 

og B. leachii viser en stærk præference for steder med meget vegetation, ofte med et substrat 

bestående af mudder eller silt (Glöer et al., 2005; Ketelaars & Frantzen, 1995; Lodge & Kelly, 1985; 

Longo et al., 2015)(http://www.iucnredlist.org – 06-04-2017). B. tentaculata ernære sig primært 

som græsser men også i nogen grad som filtrator (Tashiro & Colman, 1982). Udover at ernære sig 

som græsser og filtrator er arten også listet som fakultativ xylofag i Godfrey, (2003). B. leachii 

ernære sig ligesom B. tentaculata også som græsser (Lombardo et al., 2010). Arten er dog ikke listet 

som fakultativ xylofag på ved ligesom B. tentaculata er det i Godfrey, (2003).  

Hydropsyche siltalai foretrækker partier med høj strøm, fremfor områder med stillestående vand 

(Hildrew & Edington, 1979). H. siltalai bygger et relativt grovkornet net, som den smider op i 

strømmen, hvori den fanger både dyr og plantemateriale, arten ernære sig altså som samler (Sand-

Jensen & Lindegaard, 2008). Arten er ikke xylofag men bruger veddet som fasthæftningssted 

(Godfrey, 2003; Hoffmann & Hering, 2000).  

Paraleptophlebia submarginata findes på et sandet substrat, hvor akkumuleringen af blade og grene 

er stor (Langford & Bray, 1969), dette er særligt i kant vegetation og i høller (Ormerod, 1988). P. 

submarginata ernære sig som samler (Skála, 2012). Arten er ikke xylofag på ved men har en 

præference for ved, netop fordi organisk stof ophober sig omkring veddet i de dødvandsområder 

veddet skaber (Godfrey, 2003).  

Agapetus fuscipes findes oftest på grus og sten. Arten er sårbar overfor organisk forurening og 

foretrækker vandløb hvor vandets temperatur er lav. A. fuscipes lever af detritus og alger (Nijboer, 

2004). Arten er da også listet som ikke xylofag i Godfrey, (2003).  

Curculionidae indet foretrækker et rug substrat, pga. dets evne til at skabe partier med 

strømlæg (Growns & Davis, 1994).  

O. sanmarkii holder af lavstrømshabitater. Artern er en dårlig svømmer, som ofte 

orlader vandet for at flyve korte afstande for derefter igen at dykke ned i vandløbet (Lancaster, 

http://www.iucnredlist.org/
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1999). Arten er hverken xylofag eller ved associeret art (Godfrey, 2003). O. sanmarkii ernære sig 

som rovdyr (Goodyear & McNeill, 1999).  

Centroptilum luteolum foretrækker langsomt strømmende vand og findes både i 

vandløb og i søer, den er især knyttet til sandbund og til den vegetation der forekommer der 

(Ormerod, 1988; Wiberg-Larsen 1984). Baetidae (den familie som C. luteolum hører til) ernære sig 

som skrabere på alger og detritus på sten, træ og makrofytter 

(http://www.mdfrc.org.au/bugguide/display.asp?type=5&class=17&subclass=&Order=6&family=4

1&couplet=0  – d. 10-05-2017).  

 Tanypodinae indet har ingen særlig præference for habitat men kan findes både på 

stryg og i høller (Roy et al., 2003). Godfrey, (2003) fandt at familien Chironomidae indet 

(Tanypodinae indet er en underfamilie indenfor denne familie), ofte er blevet fundet på dødt ved 

men, at det er uklart hvad familiens forhold er til ved. Tanypodinae indet ernære sig primært som 

prædater men også nogen grad på detritus (Baker & McLACHLAN, 1979).  

 Eriopterinae indet er en underfamilie til Limoniidae. Limoniidae familien har både 

obligate- og fakultativ xylofage arter på ved (Godfrey, 2003).  

 


