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Vattendrag med naturlig variation i vattenfdring och vattenstdnd hdr
till ndgra av de mest artrika, dynamiska och komplexa ekosystem som

finns i Europa. Moderna vattenkraftregleringar leder till en genom-
gripande reducering av naturliga vattennivdfluktuationer, som inte var
alls lika pdtaglig vid gamla tiders smdkraftverk eller flottnings-
regleringar Genom att mdnga arter som lever i eller vid vattendrag
redan idag har fdtt sina livsmilji)er fdrsti)rda eller mdjligheterna till
spridning fdrhindrade av regleringar, rir risken uppenbar att vi inom en
nrira framtid fdr se parallella utdiienden av arter med idag starkt
fragmenterade populationer i sdviil Sverige som r)vriga Europa.

Statliga bidrag till fortsatt utbyggnad av s.k. minikrafnerk - trots att
effekten av denna satsning pd sdvril landets energifdrsdrjning som sys-
selsiittning tir helt marginell - har markant fiirviirrat hotbilden mot den
biologiska mdngfalden vid vattendrag. Vi ser idag vilka oacceptabla
konsekvenser dessa stdd kanfd genom att ansdkningarna inte bara gril-
ler effektivisering av befintliga krafnerk, utan iiven utbyggnad av fritt
s t r dmmande e I I e r mdtt li g t re g I e rin g s p dv e rkade v att e nd ra g me d my c ke t
stora naturyiirden. Ett exempel pd det senare fallet utgdr Svartdn i
Viirmland: ett vattendrag utan befintligt krafnerk drir det enligt
naturvdrdslagen rirfdrbjudet att dcimma, och som bl.a. rymmer en unik
och artrik skalbaggsfauna direkt beroende av naturligt srisongsregel-
b undn a v at t e nn iv dfl ukt u at i o n e r
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Introduktion
Reglering av vattendrag har utpekats som en av de

mest dramatiska och utbredda formerna av med-
veten mdnsklig pflverkan pi naturliga miljcier (se

Dynesius & Nilsson 1994).1 Sverige dr caJA Vo av

den utbyggbara vattenkraften tagen i ansprik, i

vissa liin iinda upp till907o (se t.ex. Bernes 1994).
Huvuddelen av denna vattenkraft kommer frin
stOrre vattendrag. De kraftverk som byggts i min-
dre vattendrag, s.k. minikraftverk (med en effekt
frin 100-1500 kW), svarar fdr bara l7o av Sveri-
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iilvstriinder (Nilsson et al. l99la). Insekterna ut-
gcir den artrikaste organismgruppen i och vid vat-
tendrag, med flera hundra mer eller mindre spe-
cialiserade arter i Sverige, varav 37 iir rcidlistade
p.g.a. vattenregleringar (Ehnstrrim et al. 1993).
Faunan av strandinsekter iir mycket artrik men hit-
tills fdga uppmiirksammad, trots att dess livs-
miljtier f6riindras kraftigt vid iindrade vatten-
regimer. De miljiimfll Naturvirdsverket (1997)
och Sveriges riksdag (Proposition 1997/98: 145)
stAllt upp, innebiir att hotade arter skall ges m<ij-
lighet att cika i antal och att sprida sig till nya loka-
ler inom hela sina naturliga utbredningsomriden
si att lingsiktigt livskraftiga bestind siikras. Fdr
att vi ska klara dessa mfll m6ste strandfaunan vara
en viktig faktor att ta hiinsyn till vid prrivningen av
om ett vattenkraftprojekt kan anses vara tillitligt
eller ej. Nedan ges tvi exempel pfl de samhiillen
av strandskalbaggar som finns liings sandiga
istr[nder med naturligt siisongsregelbundna
vattennivifluktuationer: dels Svartin i Viirmland
och dels Mjallin i Medelpad, den fdrsta under hot
om utbyggnad, den andra frireslagen att skyddas
fiir sin rika biologiska mingfald i bl.a. strand-
zonen.

Om16desbeskrivningar och metodik
Svartin iir beliigen inom den norra delen av Bratt-
forshedens naturvirdsomrAde, knappt 3 mil NV
om Filipstad i Viirmland (Fig. l). OmrSdet [r ett
s.k. randdelta som skapades di den senaste in-
landsisen drdjde sig kvar i omridet, varvid enor-
ma miingder sand avsattes av maktiga isiilvar upp
till den dAvarande havsytan. Brattforsheden fcirlo-
rade de sista direkta fcirbindelserna med det fom-
tida havet och blev "torrlagd" senast ca 7000 f.Kr.
(Furuholm etal.l994), varefter Svartin b<irjade ta
form. Naturvirdsomridet omfattar ca I I 000 ha,
och utgdr med sina viil utvecklade deltaplan,
dcidisgropar, rullstens6sar och fossila flygsand-
dyner ett av de stdrsta och mest mingformiga
randdeltaomridena i Sverige (Liinsstyrelsen i
Viirmlands liin 1984, Furuholm et al. 1994).

Svartin biirjar vid den oligotrofa Bosjcin och
rinner ftjrst sriderut nigra km fdr att sedan vika av
norrut, med mycket regelbundna meanderbflgar,
till mynningen i Griissjcin, varefter vattnet fortsiit-
ter norrut till Lidsjiin, Rfldasjiin och slutligen
Klariilven vid Rida. Svartin tillhcir s6ledes Klar-

Fig. l. Lriget fi)r de undersdkta darna, Svartdn i Vtirm-
land och Mjdlldn i Medelpad.

The location of the studied streams, Svartdn and
Mjdlldn, in central Sweden.

ges totala elproduktion under ett 6r. Ar 1997 be-
slutade Sveriges riksdag att ge statliga bidrag till
ytterligare utbyggnad av smiskalig vattenkraft
(Proposition 1996191:84), som efter fem ir beriik-
nas ge ett tillskott pi ytterligare 0,2Vo tlll landets
elproduktion. Riksrevisionsverket ( 1998) konsta-
terar att minikraftverken har en helt marginell ef-
fekt pi landets elproduktion. Aven sysselsiitt-
ningseffekten iir marginell och av tillfiilligt slag.
Effekten av minikraftverk pi den biologiska
mingfalden dr diiremot inte marginell. I fiirhflllan-
de t''l energiutbytet istadkommer minikraftver-
ken nnu sttirre ingrepp i naturmiljcin dn de stora
kraftverken (Nilsson 1982). Vidare har vatten-
kraftindustrins intentioner med s.k. milj6anpassad
utbyggnad mycket lite med modern naturvird att
gcira, och tyder pi en anm[rkningsviird okunskap
om de naturvirden som stir pi spel.

Atskilliga studier har visat pfl klara samband
mellan vattenreglering och negativa biologiska ef-
fekter, t.ex. utrotande av lokalt anpassade fiskbe-
st6nd (se Bernes 1994), en minskad art- och
individrikedom av akvatiska insektsarter i strtim-
mande vatten (t.ex. Malmqvist & Englund 1996,
Englund & Malmqvist 1996, Englund et al.
1997a\, och minskad diversitet av kiirlviixter liings
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iilvens avrinningsomride, och paminner ocksfl i gemensamma ca l0 km linga striickan iir ca 40 km
minga avseenden om en Klariilven i miniatyr. Ans ling, i snitt 10-12 m bred och uppvisar meander-
liingd iir ca 17 km, bredd i snitt 8 m och djup l-2 bf,gar, grus- och sandstrdnder, samt upp till 30 m
m. Vid virfloder kan vattenstflndet stiga ytterli- hciga sandnipor (Fig. 4). Den nedersta strdckan har
gare itminstone 2 m. Striinderna nedstrrims iiven inslag av mo och mjiila efter strhnderna.
Svartihyttan karaktiiriseras av upp till ca l5xl5 m MjAllin iir oreglerad och det iir inte ovanligt att
stora,6ppna till glest griisbevuxna sandbankar pfl vattnet stiger 4-5 m vid virfloder. I likhet med
nasspetsarna (Fig. 2), samt upp till 15 m hdga Svartin har Mjiillin fcirr varit flottningsreglerad
erosionsbranter (nipor) i meanderbigarnas ytter- under n8gra decennier. Den niirbeliigna Ljustorps-
sv:ingar. Nlirmast 5n vrixer en smal korridor med 6n iir idag vattenkraftreglerad. Tack vare att
grial och klibbal, utanfcir denna tar gran- och tall- Mjallin iir oreglerad si bibehills iindi en stor del
skog vid. Hiir och var finns kiirrartade <iversv[m- av den naturliga vattenregimen i den gemen-
ningsmarker och korvsjdar. Diirtill finns i Svar- samma ifiran (S. Grundstrcim, pers. medd.).
tins dalging flera vackert utvecklade biickraviner Mjall8n och den med Ljustorpsin gemensamma
med fuktig iildre granskog som mynnar i Svartin, str[ckan har underscikts av en av oss (BE) vid ca

och som bryter av den annars helt dominerande tio tillfiillen men ocksfl av flera andra skalbaggs-
hedtallskogen inom naturvirdsomr&det. Under kiinnare sedan slutet av 1960-talet, varvid troligen
n6gra decennier var Svartin flottningsreglerad, merparten av de ur naturvardssynpunkt intressan-
varvid virfloden sparades i kiillsjciarna frir att un- taste arterna har noterats. Ddremot har fcirekom-
derliitta timmertransporten under sommaren. sten av i Sverige allmzinna arter ej ndrmare under-

Faunan av insekter liings Svartins strdnder har sijkts. Skalbaggsfaunan och civriga naturvdrden
underscikts av en av oss (SABI under fr?imst 1990 har pi ett fciredcimligt siitt uppmiirksammats av
och 1997. Undersrikningen dr inte att betrakta som Timri kommun, varfdr Mjiillfln och den med Ljus-
en traditionellt detaljerad inventering, utan mera torpsin gemensamma strlickan nu dr fiireslagen
som omfattande ett antal stickprov av faunan. skydd enligt naturresurslagen i den s.k. vatten-
Skalbaggar har insamlats genom handplockning dragsutredningen (SOU 1996). Fcir enkelhetens
pi 6ppna till glest starr- och griisbevuxna sand- skull kallar vi i forts?inningen bide Mjiillin och
partier, inklusive med hjiilp av vattenskoljning pfl den med Ljustorpsin gemensamma striickan fcir
rippen sand, pA totalt tio niis frfln ca 0,5 km NV om endast "Mjiill6n".
bron vid Svarti (= Svartihyttan) och l0 km ned- F<ir att utviirdera dessa vattens naturvdrden har
strijms till 1,2 km SO om utloppet i Griissjcin. vi anvdnt oss av artsammansiittningen, vilket
Niisen har undersdkts vid ett eller flera bescik och inbegriper de tv6 vanliga kriterierna artrikedom
med varierande grad av noggrannhet. Fyra av och arternas siillsynthet (fr Margules & Usher
niisen har diirtill underscikts med hjiilp av tvi fall- 1981, Spellerberg 1992).
fiillor vardera under maj-bdrjan av juni 1990 samt
juli 1997: dels tvi niis 500 respektive 800 m NNO
om Kvarntorp och dels tvi niis 200 m N respektive Artrikedom och slillsynta arter
400 m NV om HcigAsenbron (O om Blaskiberg).
F?illorna bestod av nedgriivda plastbaljor med dia- Allmdnt
metern 25 cm och hiijden l2 cm fyllda till 2/3 med Den svenska skalbaggsfaunan immigrerade efter
vatten, glykol samt nigra droppar diskmedel. De den senaste istiden frin friimst sydliga och vzist-
utplacerades dels ca 0,5 m frin vattenlinjen, pfl liga refugier pi den europeiska kontinenten. Den
halvfuktig, cippen till glest Carex-bevuxen, mjiilig tempererade faunan nidde de scidra delarna av den
sand vid spetsen av ndsen, och dels ca 5 m frfln skandinaviska bergskedjan redan omkring 8000
vattnet pi torr, 6ppen till glest Calamagrostis-be- f.Kr. (Lemdahl 1997). Siikerligen fanns det di ett
vuxen grovmo pA krtinet av nAsspetsarna. tatt netverk av jungfruliga strandmiljcier att kolo-

Mjall6n iirbeliigen drygt 35 mil NO om Svartin nisera fdr strandskalbaggar i Sverige, och koloni-
och bcirjar i Angermanland SV om Kramfors och sationen av iilvar och iai torde inte ha drdjt. Fler-
mynnar tillsammans med Ljustorpsin i Indals- talet av dessa skalbaggar dr knutna till striindernas
iilvens delta vid Bottenhavet i Medelpad N om tidigaste successionsfaser, d.v.s. cippna eller glest
TimrA (Fig. l). Mjellin och den med Ljustorpsin bevuxna markytor, och har mer eller mindre be-
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stdmda krav pf, marksubstratets kornstorlek och
fuktighet. De ftirekommer siirskilt rikligt vid san-
diga vattendrag med hcig pigiende geologisk akti-
vitet, d?ir naturligt s[songsregelbundna vatten-
nivifluktuationer, med bl.a. hciga virfliiden, ero-
derar material frSn niporna som sedan sedimente-
ras pe nasspetsarna. Svartin och Mjlillin utgdr
nigra av virt lands finaste exempel pi sidana vat-
tendrag, vilket ocksi avspeglas i deras exklusiva
skalbaggsfaunor. I f6rhillande till sin storlek kan
Svartin och Mjiillin mycket viil vara tvA av de iar
som rymmer flest siillsynta arter av strandskal-
baggar i Sverige. Fdrekomsten av likasi siillsynta
och rcidlistade akvatiska djurarter samt strand-
vaxter understryker de stora naturvarden som des-
sa vattendrag rymmer sett ur savel nationell som
nordeuropeisk synvinkel.

Svartdn

Vid Svartin har 133 skalbaggsarter insamlats va-
rav 50 lir jordlcipare och 50 kortvingar (Tab. 1).

Ungefiir 63 Vo av arterna [r karaktiiristiska ftjr
striinder, i hcig grad sandstriinder vid rinnande vat-
ten. Ovriga arter :ir m.e.m. vanliga i minga olika
typer av miljrier. Att liigga miirke till iir att skal-
baggar bara insamlats pi marken och med koncen-
tration pfl rippna till halvrippna sandytor (inklusive
bland griis/halvgriis) i den omedelbara strand-
zonen, hdgst ca sju m fr6n vattenlinjen (- kortaste
avstindet till vattenlinjen frin <iverdelen av de
sttjrsta sandbankarna). Hade liven mera perifera
strandpartier samt vegetationen ndrmare genom-
srikts skulle minga fler arter patraffats, dock hu-
vudsakligen sfldana som ej iir direkt beroende av
striinder. I de tvi mest omfattande underscikningar
av skalbaggar som gjorts vid vattendrag i Sverige
har iiven sistniimnda strandbiotoper inkluderats,
med mycket hciga artantal som fdljd: vid Klar-
dlven innan den reglerades fann Palm & Lindroth
(1936, 1937) hela 981 arter, och vid den oreg-
lerade Ore iilv i Angermanland fann Nilsson &
Lundberg (1985) 495 arter.

Inga jiimf<irbara studier av strandskalbaggar har
glorts vid iar i Sverige. Man kan dock med hjiilp
av sistndmnda tvfl underscikningar gcira en skatt-
ning av det minsta totala antalet arter av skalbag-
gar i Svartins strandmiljci. Den familj som under-
scikts mest noggrant vid Svartin iir jordldparna,
med 50 funna arter (av totalt 99 funna arter inom
Brattforshedens naturvf,rdsomride och 350 arter i
hela Sverige), vilket bedrims motsvara huvudde-

biologisk mdngfald och reglering av smd vqttendrag

len av de regelbundet frirekommande arterna. Vid
unders6kningarna liings Klariilven och Ore iilv p5-
triiffades 115 respektive 70 arter av jordlcipare,
vilket motsvarar 12 respektive l4%o av den totala
funna skalbaggsfaunan. Om man riiknar med att
jordldparna figdr l3%o av skalbaggsfaunan vid
Svartin kan det totala antalet skalbaggsarter skat-
tas till minst 385. Detta antal indikerar att Svartin
har en artrik skalbaggsfauna, med tanke pi att fln
iir mycket mindre lin bide Klariilven och Ore dlv.
Att antalet arter i htig grad beror pfl ett omrides
areal 6r ett generellt fenomen, som ocksi visats
fijr kiirlviixter liings iilvstriinder, diir stora zilvar
uppvisar fler arter per lokal 2in smi iilvar (Nilsson
et al. l99lb). Vidare iir det kiint att Alvstrand-
lokaler med siillsynta arter av kiirlviixter ocksi har
en hrigre artrikedom (Nilsson et al. 1988). Detta
samband kan mycket viil giilla 6ven fcir strand-
skalbaggar, vilket i si fall inneb?ir att man kan fcir-
vanta sig att vattendrag med siillsynta skalbaggar
ocksi iir artrika vattendrag. Som framgir nedan
uppvisar Svartin en rad stillsynta arter.

Elva av strandskalbaggarna vid Svartin har en
mer eller mindre fliickvis och begriinsad utbred-
ning i Sverige: tvi iir rridlistade (kortvingen
Ischnopoda scitula och snabbaggen Anthicus bi-
maculatus) och ytterligare tre kommer fdrmodligen
att finnas med i niista rcidlista (brokiga spegel-
Itiparen Bembidion litorale samt kortvingarna
Ischnopoda constricta och I. coarctara). Ytterli-
gare minst fem arter dr mer eller mindre siillsynta
och mycket lokalt ftjrekommande i Skandinavien
(kortvingarna Deleaster dichrous, Bledius tibialis,
Aloconota insecta, Deinopsis erosa och bladhorn-
ingen Psammodius sulcicollis), och tre har isole-
rade randpopulationer pi nord- eller sydgriinsen
fcir sin skandinaviska utbredning vid Svartfln
(bruna s andj ?i garcn C i c i nd e I a hy b ri da, iilv griiv a-
ren Dyschirius septenffionum och kortvingen
Philonthus subvirescens). Svartin uppvisar sAle-
des fltskilliga arter som ar av stort intresse ur siviil
naturvirdssynpunkt som biogeografisk synvinkel.

Mjtilldn
Mjiillflns rika skalbaggsfauna har varit kiind sedan
slutet av 1 960-talet. Som framgir av Tab. I uppvisar
den siviil stora likheter som olikheter med Svartfln.
Eftersom Mj[llin ?ir beliigen betydligt ldngre norrut
kan man frirviinta sig att inslaget av nordliga arter iir
stdrre och av sydliga arter mindre. Si iir ocksi fallet
till viss del, men som framgir nedan finns nigra an-
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Fig 4.SandbankarvidMjdlldn.Viddnfcirekommerenradstillsyntaochrddlistadestrandskalbaggar,bl.a.strand-
sandjcigare Cicindela marilima, mdnstrandl\pare Bembidion lunalum, gul strandldpare B. rulicolle och kort-
vingarna Bledius littoralis och Stenus bimaculatus. Foto: Stefon Grundstrdm.

Sand banks at the Mjdlldn streom. Habitot of several rare and red listed riparian beetles, for example Cicindela
maritima, Bembidion lunatum, B. rulicolle, Bledius littoralis and Stenus bimaculalus.

m[rkningsv[rda undantag. Vid MjallSn upptrader
tre rcidlistade arter (strandsandjagaren Cicindela
maritima, gula strandldparen Bembidion ruficolle
och kortvingen Bledius littoralis) och minst tio an-
dra arter av stort naturverds- och biogeografiskt in-
tresse (ordltipama Bembidion litorale, B. schuep-
peli, B. lunatum, kortvingarna Stenus bimacula-
tus, S. ruralis, Ochthephilus omalinus, Thinobius
praetor, Bledius pallipes, B. tibialis, och bladhorn-
ingen Psammodius suLcicollis). Det iir idag svin att
siiga nflgot om det totala antalet skalbaggsarter i
strandzonen. Fiirmodligen iir dock antalet minst lika
stort som vid Svanin.

Artkommentarer

Nedan presenteras de intressantaste strandskal-
baggarna helt kort. Tre av arterna [r gemensamma
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fdr bida vattendragen. Inom parentes anges even-
tuell hotkategori (H) enligt Ehnstrrim et al. ( 1993).

Carabidae, jordlcipare. Cicindela hybrida,
brun sandjiigare (Fig. 3). En i Sverige sydviistlig
art som dr funnen frAn Skine till scidra Vlirmland
(Lindroth 1985). Upptriider i sridra Sverige och
Danmark lokalt talrikt pi sandmarker i dynom-
rflden, ibland iiven i grustag. Fdrekomsten i Viirm-
land och vid Svartin lir den nordligaste i Skandi-
navien, och helt isolerad frin de ndrmaste funna
populationerna (s<idra Dalsland och syddstra
Norge). Ar i civriga Viirmland pfltraffad vid Klar-
iilven, diir den idag iir att betrakta som starkt hotad
med bara en kand lokal, vid Grava, frin att tidi-
gare ha fcirekommit vid Deje (Wir6n 1954, T.
Appelqvist, pers medd.), Forshaga och Botorp (O.

Jonsson, pers. medd.). Frirekomsten vid Svartin iir
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Fig 5. Strandsandjrigaren Cicindela maritima liknar den bruna sandjtigaren, men kdnns igen bl.a. pri att det meller-
sta ljusa bandet pd tdckvingarna har en mera nrir vinkel. Arten dr en exklusiv sandstrandart som har eil ar sina
starkastefdsten i landel vid Mjcilldn Denfdrekom tidigare dven lcings Indalsdlven, men utrolades dAr p.g.a. yatten-
regleringar. Bilden tagen vid Klartilven i Vcirmland 27.6 1990, drir qrten idag dr starkt hotad och barafiins kvar pd
en enda sandbank. Foto: S.-4. Berglind.

In Sweden, Cicindela maritima occurs almost exclusively on large, sandy point bars along streams and rivers. It has
disappeared from several localities in Sweden afrer waier flow iegutatiii.

Fig. 6. Brokiga spegelldparen Bembidion litorale lever
pd dppna och glest starrbevuxna, ndgot fuktiga fin-
sandstrdnder. Arten dr kcinslig fdr igenvcixning och har
fdrsvunnit frdn mdnga lokaler i Sveriges scidra halva.
Svartdn, ca 800 m NNO om Kvarntorp, 9.8 1997. Foto:
S.-4. Berglind.

Bembidion lilorale occurs on open, rather moisl, silty
shores with sparse vegetation of Carex. The species is
sensitive to overgrowth by plants, and has disappeared
from several localities in the southern half of Sweden.
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sAvitt kiint unik i Skandinavien genom att arten
hir frirekommer talrikt pfl ndsspetsarnas torra,
cippna sandbankar med en smal griisbird (Fig. 2).
Arten har fcirutom vid Klariilven rapporterats frin
liknande miljiier (i nipor) pi Karelska niiset
(Krogerus 1923,Palmdn & Platonoff 1943). Den
har ocksi observerats i fi exemplar pi till Svartin
angrdnsande, sandiga skogsvrigar, men verkar hdr
ha svirt att uppratthella livskraftiga populationer.
Pearson & Cassola (1992) menar att menga arter
av sandjiigare ar att betrakta som goda indikator-
arter fcir unika och hotade habitat. I Italien har C.

hybrida konstaterats vara en del av den alltmer
utarmade faunan av strandjordltipare, som ir pi
vAg att ersattas av mera opportunistiska och
lflgspecialiserade arter (Ratti et al. 1996).

C. maritima, strandsandjiigare (H4) (Fig. 5).
Var i lildre tid utbredd efter havssandstrander i
Skflne, Halland och Norrbotten samt efter vissa
dlvar och iar i friimst Norrland (Lindroth 1985).
Arten dr strikt knuten till torr, latforlig, vegeta-
tionslcis sand i anslutning till vatten. Vid rinnande
vatten ar den helt beroende av att nya <ippna sand-

bankar kontinuerligt nybildas vid htiga virfloder.
Idag ?ir bara en tynande population kiind frin
sodra Sverige (Halland), diir de lzimpligaste strAn-

derna anvdnds som badstrdnder. Arten dr starkt
hotad vid Klar?ilven d[r den endast finns kvar pi
en sandbank, efter att ha f<irsvunnit frin sina gam-
Ia lokaler vid Deje (Palm & Lindroth 1937, Wir6n
1954) och Botorp (O. Jonsson, pers. medd.), som
vuxit igen. Den har dessutom fcirsvunnit frin
gamla lokaler vid Indalsiilven efter vattenkraft-
reglering (Lindroth 1953). Arten har fcirmodligen
sina individrikaste populationer i landet efter Ore
?ilv (Nilsson & Lundberg 1985) och Mjallin. Kan-
ske det iir enbart pfl Norrlandslokalerna som arten
har mcijlighet att <iverleva i Sverige pi liingre sikt.
Uppvisar en tydlig tillbakaging 2iven i Norge, diir
den betecknats som starkt sirbar (Andersen &
Hanssen 1994).

Bembidion litorale, brokig spegellcipare (Fig.
6). En mycket lokalt frirekommande art som dr
funnen frin Smflland till Norrbotten (Lindroth
1985), och som uppvisar en markant minskning av

antalet fyndlokaler vid Klariilven och flertalet an-

dra vattendrag i Sveriges scidra hiilft (Fig. 7). Den
har liven gett tiUbaka i Norge, diir den nu anses

som hotad (Andersen & Hanssen 1993,1994). Ar-
ten dr knuten till <ippna och glest starrbevuxna, n6-
got fuktiga finsandstriinder, ofta med ett tunt
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Fig. 7. Kcindafyndlokalerfdr Bembidion litorale i Syd-

oc h M e I la ns v e r i ge (Skdn e-H d ls ingla nd). Ofy I lda c i r klar
: fynd {ram till 1982. fyllda cirklar : find 1983 och

framdt. Rutn(itet rir Rikets Ndt, rutornas storlek l0xl0
km.

Records of Bembidion litorale in the southern half of
Sweden until 1982 (unfilled circles) and 1983 and
onwards (filled circles).

slamlager. Arten dr kiinslig fcir igenviixning (An-
dersen & Hanssen 1994), och det Ar troligt att det
lir igenviixning i samband med reducering av de

naturligt stisongsregelbundna vattennivifluktua-
tionerna efter vattenkraftregleringar som dr orsa-
ken till tillbakagingen. Arten har stora populatio-
ner vid bide Svartin, diir den iir spridd liings
mflnga niis nedstrcims Svartihyttan (Fig. 2), och
Mjallin (Fig. 4). Arten kommer fcirmodligen att
inkluderas i niista rcidlista.

B. ruficolle, gul strandliipare (H4). Pitraffad
mycket lokalt pi ett tiotal lokaler i s6dra Sverige
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upp till Dalarna samt helt isolerat i Medelpad vid
Mjallfrn (Lindroth 1985) och i Viisterbotten vid V.
Skartrasket (Nilsson l99l). Funnen pi flera loka-
ler efter MjAllfln. Arten lever pi cippna sandstrein-
der med ganska grov sand. Den lever nedgriivd i
sanden om dagen niira vattenlinjen men jagas lfltt
fram om man kastar upp vatten pi stranden. Den
fullbildade skalbaggen kan pitriiffas under hela
sommarhalviret. Arten iir pi tillbakaging i stcirre
delen av landet, med undantag av Skflne diir den
framgingsrikt lyckats etablera sig pi sjcistriinder
och vid permanenta vattensamlingar i grustag.

B. Iunatum. minstrandlcipare. Annu en mycket
lokali frirekommande art, som tidigare pitraffats
frlimst i Sydsverige upp till Klariilven. Arten frire-
drar mjiil- och lerstrdnder efter dlvar och iar.
Liings Klariilven hade arten m<ijligen sin frdmsta
fcirekomst i iildre tid, men den har ej iterfunnits
sedan 1970, trots efterforskningar. Den iir i iildre
tid iiven funnen vid nflgra vattendrag i Jiimtland:
vid Enafors, Duved (1957) samt en okiind lokal
(1SOO-talsfynd). Idag har arten sin kanske enda
fcirekomst i Sverige l2ings Mjiillin, d6r arten pe-
triiffats pi flera lokaler efter den nedre delen mel-
lan Viistani och Ldgdd. Den kan fcirekomma gan-
ska lingt frin vattenlinjen, ofta pi de slamrika
sluttningarna av strandbrinkarna dzir det finns en
viss beskuggning av videbuskar och ortvegeta-
tion. Arten kommer fdrmodligen att inkluderas i
nasta rddlista.

Staphylinidae, kortvingar. Philonthus subvi-
rescens iir en nordlig art med stora luckor i sin
nordiska utbredning, som har sin sydligaste fcire-
komst i Sverige efter Klariilven och Svartin.
Denna ca 8 mm 16nga, svartglzinsande art iir liitt
iakttagbar di den springer omkring i solsken pi
fuktiga, slammiga sandstrdnder med bakkroppen
"i viidret". Den zir en exklusiv Slvstrandart i Skan-
dinavien (Andersen 1982, Andersen & Hanssen
1994). Arten tycks vara ovanlig vid Svartfln, och
har hittills bara pitriiffats i ett exemplar pi en
sandbank SO om Trdjmossen.

Bledius littoralis (H4). Pitr?iffades som ny frir
landet vid MjAllin vid Lcigd<i i bcirjan av 1970-ta-
let. Arten zir nu funnen pi flera lokaler upp till
Viistani, men ej vid andra vattendrag i Sverige.
Den dr en boreomontan dlvstrandart som narmast
iir klind frin spridda lokaler i Norge (Andersen
1982, Andersen & Hanssen 1994) och pi den
ryska sidan av det Karelska ntiset (Palm6n &
Platonoff 1943). Arten lever i finsand-mjiila och

Strandskalbaggan biologisk mdngfald och reglering ay smd vattendrag

finns ofta pi ett visst avst6,nd frin vattenlinjen, en
bit upp pi strandbrinkama bland gles vegetation
av Equisetum. Den kan pitriiffas som fullbildad
skalbagge under en stor del av sommaren, och
kiinns igen bl.a. pi att den iir betydligt stdrre an
nigon annan s6tvattenslevande Bledius-art i Nor-
den. Arten upptriider ofta tillsammans med flera
andra mer eller mindre siillsynta slhktingar pi
samma lokaler. Arten har liksom andra Bledius-ar-
ter en intressant biologi. Den griiver ganska djupa
gingar i sanden diir bide larverna och den full-
bildade skalbaggen livn[r sig av grrinalger i sina
gingsystem. De avslcijar sig latt genom de sand-
hcigar som de sliinger upp pfl sandbrinkarna under
gravandet. I gingarna hittar man ofta jordlopare
av sliiktet Dyschirius, som nAstan enbart jagar
dessa Bledius-arter. Vid Mjallfln ir det friimst D.
politus som man finner i gingarna av B. littoralis.

B. tibialis, iir en siillsynt och mycket lokal art pi
finjordstr?inder, som pitreffats fl[ckvis frin Skine
till Angermanland, tidigare friimst vid Klariilven
(nuvarande status ddr iir okiind). Aven de rivriga
Bledius-arterna i Tab. I dr mer eller mindre s?ill-
synta och lokalt fcirekommande vid dppna stran-
der av olika kornstorlek vid rinnande vatten. Fler-
talet av dem har ganska stora populationer vid
Svartin och Mjiillin.

Stenus bimaculatus. En storvuxen representant
fcir ett mycket artrikt slakte som fiirekommer med
flera arter vid striinder av rinnande vatten. Den hdr
arten Ar funnen med stora luckor i utbredningen
frin Skine till Norrbotten, och 6r normalt fitalig
pi lokalerna. De flesta fynden iir gjorda i mellersta
Norrland, men bl.a. vid Indalsiilven har regle-
ringar ftirstort flertalet lokaler. Arten Ar vid Mjall-
in pitraffad pe ett par lokaler pi finsandstriinder-
na upp till Sanna.

Ischnopoda scitula (H4), iir en slillsynt och
mycket lokalt frirekommande art som zir petraffad
med stora luckor i utbredningen frin Skine till
Angermanland. Den iir funnen pi slamsand pfl
strrinder vid rinnande vatten, framst vid Klarlilven
i iildre tid samt vid Ore iilv (Nilsson & Lundberg
1985). Funnen i tvi exemplar vid Svartin.

I. coarctata, rir en mycket lokal art som zir fun-
nen frin Skine till Viirmland. Den kan ibland upp-
trdda i stcirre antal pi mycket begrdnsade strand-
avsnitt pfl slammig lera och finsand. Tvi exemplar
funna vid Svartin. Troligen inkluderas denna art i
den nya rodlistan.

L constricta, lever som foregflende art men ar
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Sepedophilus te stace us

S. immaculatus
Tachyporus obtusus
T. abdominalis
T. hypnorum
T. atriceps
Trichophya pilicornis
Mycetoporus lepidus
Dinarda maerkelii
lschnopoda conslricta
I. coarctata
I. leucopus
I. scitula
Hydrosmecta longula
Schistoglossa gemina
Aloconota insecta
Liogluta micans
Atheta celata
A. myrmecobia
A. fungi
Amischa bifuveolata
Zyras humeralis
Z. limbatus
Deinopsis erosa
Scirtidae, hirbaggar
Cyphon palustris
Scarabaeidae, bladhorningar
Aegialia sabuleti
P sammodius sulcicollis
Cantharidae, flugbaggar
Cantharis quadripunc tata
Elateridae, kniippare
Negastrius pulchellus
Zorochros minimus
Hypnoides riparius
Selatosomus cruciatus

Sn'andskalbaggar,

0

0
2

0
I

biologisk mdngfald och reglering av smd

Sericus brunneus I
Agriotes obscurus I
Byrrhidae, kulbaggar
Cytilus sericeus 0
Byrrhus fasciatus I

Porcinolus murin as Ny VR I

Curimopsis paleata 0
Nitidulidae, glansbaggar
Meligethes aeneus 2

Coccinellidae, nyckelpigor
Coc c in u La q uatlo rde c i mp us tu lata
My rrha octode c imgutlata
Corticariidae, miigelbaggar
Corticaria umbilicata
Corticarina obfuscata
Anthicidae, snabbaggar
Anthicus bimaculatus
Meloidae, oljebaggar
Meloe violaceus
Chrysomelidae, bladbaggar
Donacia aqudtica
Plateumaris discolor
Lilioceris merdigera
Phratora vitellinae
Lochmaea caprea
Hippuriphila modeeri
Curculionidae, vivlar
Apoderus coryli
Otiorhynchus nodosus

O. scaber
P hy I lo bi us v i r idico I I i s

Strophosoma capitatum
Grypus equiseti
Bagous lutulentus
MagdaLis frontalis
Phytobius veLaris

vatlendrag
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2

2

2

I

I
I
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2

2
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I
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1

0

I

1

I
I
I
I
1

2

I
2

2

2

2

2

0
1

0

betydligt sellsyntare. Glest spridd frin Skine till
V?irmland. Funnen i ett exemplar vid Svartfln.
Kommer fcirmodligen att finnas med pe nasta rdd-
lista.

Fcirutom dessa tre Ischnopoda-arter, lever ock-
si den vanligarc I. leucopus vid Svaftfln. Ingen an-
nanstans i Skandinavien har alla dessa fyra arter
patraffats tillsammans tidigare, enda kenda mot-
svarigheten lir Vammeljoki elv pi Karelska nziset

(Krogerus 1923,Palmdn & Platonoff 1943).
Scarabaeidae, bladhorningar. Psammodius sul-

cicollis [r en liten art som lever nedgrzivd vid viixt-
rdtter pa torra, varma sandbrinkar. De flesta fynden
2ir gjorda vid havssfander i syddstra Sverige men
arten fdrekommer aven pA nigra ffl lokaler efter
vissa av de mellansvenska Slvarna upp till Anger-

manland. Funnen i flera exemplar pi tvi lokaler vid
bflde Svartin och Mjiillfln.

Anthicidae, snabbaggar. A nt hi cu s b imac ulatus,
tviflickig snabbagge (H3). En siillsynt art som ar
funnen pi exklusiva dynsandmarker har och var
frfln Skine till Gotland samt pa nigra fi inlands-
lokaler mellan Viirmland och Norrbotten. Tre ex-
emplar har pitraffats pfl och i torr sand pi en av de
stdrsta dppna sandbankarna vid Svart6n (Fig. 2).
Populationen kan vara helt isolerad och kanske av
reliktartad natur.

Annan biologisk mflngfald
Av hittills 24 pefiaffade r<idlistade djurarter i
Svartins dalging lir sex direkt beroende av vatten-
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fcirhflllandena i Svartin. Fcirutom ndmnda skal-
baggar, giiller det <iring (Sa/no trutta), flodkriifta
(As tac u s a s t ac u s), fl odpiirlmu ssl a (M a r g aritife r a
margarit ife ra) och nattsliindan S emb I i s phalae -
noides. Larver av den senare har i Sverige pitriif-
fats siillsynt i vattendrag med sandig botten och
med friskt, lite niiringsrikare vatten med medel-
hoga pH-v?irden (Berglind et al. i tryck). Vidare
har pi ett antal nds hittats flera exemplar av den
siillsynta strandskinnbaggen Saldula c-album.
Detta zir en europeisk art med huvudfdrekomst i de
mellaneuropeiska bergstrakterna. Den iir bunden
till sandiga bankar vid rinnande vatten der den fri-
redrar de 6vre zonerna med mittligt fuktig och
glest bevuxen sand, vid Svartin framftirallt vid
grdnsen mot Calamagrostis-bflrden (Fig. 2). Arten
har i Sverige en utprliglat sydviistlig utbredning
och zir funnen pfl ca tio lokaler, nordligast vid
Solvarbo i Dalarna (P. Lindskog, pers. medd.).

Vid Mjellin frirekommer likasi ett flertal rcid-
listade arter utciver ndmnda skalbaggar, som ar di-
rekt beroende av vattenfcirhillandenaden i in. Hit
hcir havsciring, harr (Thymallus thymallus), back-
sv ala (Riparia riparia), dagsliindan Brachycercus
hari s e lla, iivjepilort (P e r s i c a ri a fo I io s a), sdtgras
(Cinna latifolia) och glesgrde (Glyceria lithua-
nica). De tre senare strandvaxterna dr alla bero-
ende eller starkt gynnade av naturliga civersvhm-
ningar. Vidare finns vid Mjiillin den s?illsynta
vargspindeln Arctosa cinerea, som friimst lir knu-
ten till sandiga havsstriinder i syddstra Sverige
upp till Billudden i Uppland. Arten utg6r iiven en
del av den rika spindelfaunan vid strdnder av rin-
nande vatten i Mellaneuropa, diir Steinberger
(1996) demonstrerat flera artsamhdllen som dr
distinkta med avseende pi avstindet frin vattnet,
vegr ation, jordart, fuktighet och storlek pi loka-
lern

Bevarandet av rijdlistade och siillsynta strand-
skalbaggar vid 6ar, liksom vid stcirre vattendrag,
hiinger sflledes intimt samman med bevarandet av
f,ven andra fauna- och floravdrden. Niimnas bcir
att det bland insekterna ocksi finns en rik fauna av
bl.a. flugor och steklar i den cippna strandniira zo-
nen, att vissa rtjdlistade bladmossor vdxer pi och
iir helt beroende av periodvis civersviimmade triid-
baser vid vattendrag (Hylander, i tryck), att de
rddlistade respektive mycket lokalt fdrekom-
mande figelarterna ku ngsfiskare, backsvala, fors-
2irla och strdmstare har sina huvudsakliga svenska
fcirekomster vid 5ar och rilvar (se Ahl6n & Tjern-

148

Ent. Tidskr. ll8 (1997)

berg 1996), och att det pi mera perifera, naturligt
sdsongsregelbundet civersvdmmade marker ska-
pas temporara smevatten och krirrartade miljcier
som utgcir livsmiljti firr en miingd mer eller mindre
siillsynta vdxt- och djurarter. Det iir vidare v?il kiint
att ear har mycket stor betydelse for att vi i

Sverige ska kunna bevara m6nga akvatiska djur,
t.ex. lokalt anpassade bestind av dring och andra
fiskar (Ahl6n & Tjernberg 1996) samt en rad
ryggradskisa djur (Ehnstrcim et al. 1993, Natur-
skyddsfrireningen 1998), diiribland den sirbara
flodpiirlmusslan (Grundelius I 993).

Det iir viktigt att komma ihig att bevarandet av
biologisk mingfald inte bara innefattar bevaran-
det av arter, utan riven genetisk och ekologisk
mingfald (fr Bernes 1994, Harper & Hawksworth
1995). Det iir t.ex. mcijligt att den vid Svartin iso-
lerade randpopulationen av brun sandjiigare iir ge-
netiskt siirprziglad gentemot populationerna inom
artens sammanhiingande utbredningsomrflde liing-
re soderut. Detta starker i si fall behovet av att
bevara denna population, trots att arten som sedan
inte iir hotad i Sverige.

Den ekologiska mingfalden illustreras tydligt
av de artrika och unika vzixtsamhiillen som ut-
vecklas pi naturligt civersvdmmade marker vid
vattendrag (Nilsson 1992). Exempelvis noterades
vid ett bestik i augusti pfl den blott 15x15 m stora
sandbanken iFig.2 en tydlig zonering frin vatten-
linjen och uppit av minst elva arter av griis, tvi
halvgriis och tolv orter. Aven bland strandskal-
baggar finns distinkta artsamhzillen, med avseende
pfl artsammansattning och abundans av enskilda
arter, vilka i hrig grad avspeglar skillnader i fuk-
tighet och kornstorlek pfl marksubstratet men
ocks6 invandringshistoria och klimat (Palm &
Lindroth 1936, Andersen 1983, Nilsson & Lund-
berg 1985). Svartin och Mjiillin uppvisar frir
skandinaviska fcirhillanden mycket ovanliga art-
samhiillen av strandskalbaggar, bl.a. iir Svartin
sivitt kiint det enda vattendrag i Skandinavien
som hyser de fyra Ischnopoda-arter som kommen-
terats ovan. Det ska ocksfl tilliiggas att det hdgst
upp pa sydviinda strand- och nipbranter efter vat-
tendrag ofta skapas mycket fina viirmelokaler fcir
siirpriiglade samhiillen av torrmarksdjur. At.kil-
liga kriivande gaddsteklar, skinnbaggar, vivlar
(bl.a. Trac hyphloe us-arter) och bladbaggar (bl.a.
den rridlistade Cryptocephalus bilineatus) ar pil-
tr?iffade pi sidana "mikrolokaler". For att bevara
livsmiljrierna for representativa artsamh5llen av
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strandorganismer dr det av avgorande betydelse
att skydda den ursprungliga vattenregimen i de fi
Aterstiende fritt strcimmande eller mittligt regle-
ringspiverkade vattendragen i Sverige.

Biologiska effekter av vattenregleringar pi
strandinsekter
Det iir viil kiint att dven smi fciriindringar i vatten-
niviregimen fcirdndrar livsbetingelserna frir arter
vid iilvstriinder (fr Menges 1990), och att natur-
ligt fluktuerande vattenniveer dr en fdrutsattning
frir en stor variation av vdxtsamhzillen samt en hcig
artrikedom av vdxter (Nilsson et al. l99la, Nils-
son 1992, Malanson 1993, Englund et al. 1997b).
En viktig fcirklaring 6r att perioder med oversvdm-
ningar dridar dominerande arter och cippnar upp
nya habitatytor, sprider flytande frrin, och efter-
Idmnar fuktiga sedimentlager fdr frdn att gro i.
Under perioder med ligt vatten under sommaren
kan sedan minga vdxtarter iterkolonisera frin be-
gravda frcin (Nilsson 1992). Denna dynamik iir di-
rekt dverfrirbar pi insekterna.

Strandinsekterna kdnnetecknas av att de har en
god fcirmflga att klara civersvdmningar, antingen
genom att de fullbildade djuren helt enkelt sim-
mar, springer eller flyger till hrigre beliigna par-
tier, eller genom att arterna kan overleva nedgrdv-
da i den iiversvdmmade stranden som dgg, larver
eller fullbildade (Andersen 1968, Siepe 199!). De
flesta strandinsekterna dr knutna till den normalt
mer eller mindre cippna strandzonen mellan hcig-
sta vattenstendet och medelvattenstindet (den s.k.
geolittoralen). Som ndmnts erbjuder denna under
naturliga fcirhflllanden en mosaik av iippna och
glest bevuxna markytor och bibehills av sdsongs-
regelbundna perioder med riversvdmningar och
ligvatten. En fdljd av moderna vattenkraftsregle-
ringar dr att de naturliga vattenniv6fluktua-
tionerna reduceras i vattendraget (se nedan), vil-
ket leder till att en tatare vegetation kan kolonisera
en stdrre del av stranden (Nilsson 1982,1992).
Strandzonen blir med andra ord smalare, med
friljd att habitatytan reduceras fiir de strandinsek-
ter som dr beroende av de <ippna partierna. Diirtill
kommer arterna ifriga siikerligen att bli utsatta fijr
cikad konkurrens fren mera allmdnna, opportunis-
tiska arter. Hering (1995) har visat att myror som
lever tillsammans med iilvstrandskalbaggar pir
grusstrinder iir effektivare pi att scika den f<ida
som iir gemensam frir bida (friimst strandade ak-

Strandskalbaggar biologisk mdngl[old och reglering av smd vattendrag

vatiska insekter; se Aven Hering & Plachter 1997),
och att myrornas hogre fcidoscikseffektivitet kan
bidra till nedging och slutligen utdciende av
strandskalbaggar efter f<irflndri ngar i vattenfcirin g
orsakade av vattenkraftverk. Vid Svartin lever
strandskalbaggarna sida vid sida med tvi i landet
alf mtinna myror: jordmyran Lasius niger pi tor-
rare sandbankar, och rddmyran Myrmica rubra pir
fuktigare, glest bevuxna finsandbrinkar.

Som framgitt under Artkommentarer har flera
arter av strandskalbaggar vid Klariilven, som iir
gemensamma med Svartin och Mjiill6n, minskat
kraftigt. N6gra av Klarrilvens strandarter har inte
observerats pi river tre decennier (D-tschirius
angustatus, Perileptus areolatus, Bembidion lu-
natum och B. petrosum), och har kanske rentav
frirsvunnit helt och hillet frin hlven efter att den
reglerades. Sannolikt innebiir den mindre totala
arealen av llimplig livsmilj<i vid smi vattendrag
att utdcienderiskerna dzir zir dnnu strirre tin vid
stora vattendrag. Risken iir i si fall uppenbar att
de idag siillsynta och starkt specialiserade
strandskalbaggarna vid Svartin och andra mindre
vattendrag som nu hotas av minikraftverk kom-
mer att dci ut inom nigra ffl decennier efter en
reglering.

Hiir b<ir ocksi kommenteras en rapport om
skalbaggsfaunan i torrlagda iilvfflror i Umeiilven,
frin Vattenfall Utveckling AB (Engstrdm &
Ternstrcim 1997). I denna rapport behandlas 29
jordldpararter. Endast en av dessa (Agonum
micans) kan med basta vilja sagas vara typisk frir
strrinder av rinnande vatten. Artlistan domineras
istiillet av ospecialiserade (eurytopa) skogs- och
rippenmarksarter. Flertalet av de tio vitmarks-
arterna iir fullstiindigt ansprikslcisa arter utan n6-
gon preferens f6r iilvstriinder. Si gott som 100%
av dlvens strandfauna Ar alltse utraderad av reg-
Ieringen. I stiillet fiir att kommentera detta som
ett problem, ges under rubriken "Miljdf<ir-
blittringar i samband med vattenkraftutbyggnad"
fdrslag till atgarder som skall skydda den befint-
liga faunan frfln civersvdmningar. Ett direkt citat
belyser detta: "En riklig grds- och busk-
vegetation inverkar positivt pi skalbaggsfaunan
... Niir vattnet stiger snabbt, hinner de arter som
rcir sig lingsamt inte undan, utan drdnks eller
spolas undan av vattenmassorna. Dririgenom fcir-
skjuts dominansen mot mer rrirliga arter och arter
som inte har si stora krav pfl vegetation." Att
strdndernas ursprungliga fauna bestirjust av rdr-
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liga arter anpassade till vegetationsfattiga mil-
jcier, antyds ej. Rapporten belyser dels de kata-
strofala konsekvenser som reglering (i detta fall
torrliiggning av iilvfiran) kan f6, dels en grund-
liiggande brist pi fijrstflelse fdr iilven som eko-
system och de strandlevande insekternas miljti-
krav.

Det ska sagas att inte bara vattenregleringar va-
rit och dr negativa fcir djur och vdxter vid vatten-
drag. Hit hcir tiven gamla tiders flottledsrens-
ningar, liksom kanalisering (d.v.s. invallning av

strandpartier), viigbyggen, tiiktverksamhet och
riverdrivet slitage frfln fritidsverksamhet (Nilsson
1992, Andersen & Hanssen 1994).

Ar gaml a tiders vattenreglerin gar j iimfiirbara
med dagens?

En privatperson har nu till vattendomstolen anstikt
om att fi bygga ett minikraftverk i Svartin - trots
att det i ldnsstyrelsens fcireskrifter ftir naturvirds-
omrfldet framgir att "diimning, griivning och
muddring iir fcirbjudet", med sttid av naturvflrds-
lagen (Liinsstyrelsen i V?irmlands liin 1984). Sam-
tidigt har samtliga uppstr<ims beliigna regle-
ringsdammar i kzillsjciarna fcirvtirvats. Den plane-
rade utbyggnaden avser en ca 600 m ling strdcka
vid Svartihyttan, varav 300 m ska utgdras av en

uppdiimning genom h<ijning av nuvarande vat-
tenyta med 1,5 m. Resterande strdcka planeras ut-
gciras av en tilloppstub pfl 160 m och en utlopps-
kanal pi ca 90 m. Bruttofallhcijden planeras till
15,5 m, och med en foreslagen drivvattenftiring pi
2,3 mtls avses uppni en effekt pfl 280 kW och
normalflrsproduktion pi 1,2 GWh. Vidare siigs att
ingen korttidsreglering avses, och att en minimi-
tappning pi 0,1 m3/s ska hflllas i den nuvarande
forsstrdckan. Huruvida iiven kiillsjciarna planeras
att regleras frir att maximera elproduktionen i det
tinkta minikraftverket framgir ej. Intressant i
sammanhanget ar att det under en kort period i
bcirjan av seklet liir ha funnits ett litet kraftverk vid
Svartihyttan, samt att Svart6n tidigare varit flott-
ningsreglerad. Ar de biologiska effekterna av

dessa iildre aktiviteter att jiimstilla med ovan be-
skrivna planerade damm?

I en omfattande sammanstdllning civer de biolo-
giska effekterna av minikraftverk, konstaterar
Nilsson (1982) att forsstrdckor med sedan lenge
rivna anlhggningar ofta har s6dan status att de kan
betraktas som outbyggda. Dessutom var de gamla
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kraftverken betydligt mera genomsliippliga och av

mycket mindre kapacitet iin dagens. Diirfdr fir
inte det faktum att ett vattendrag nigon gflng haft
en liten anliiggning generellt ses som ett ftirmild-
rande skil fcir uppfcirande av nytt kraftverk.

Angiende effekterna av flottningsreglering pi
vattenfcirhillandena, begrdnsades dessa till en frir-
senad och mera momentan vfrrflod, dfl det diimda
vattnet med timret slzipptes iviig under frlimst fdr-
sommaren. De normala flrstidsvariationerna i vat-
tennivi torde siledes ha varit i grova drag likar-
tade, om iin nflgra veckor fcirskjutna.

Effekterna pi vattenfcirhillandena av moderna
vattenkraftverk med s.k. siisongsreglering (se t.ex.
Sundborg 1977) skiljer sig avgiort frin ovan
ndmnda iildre aktiviteters, och iir knappast att jiim-
stiilla. Genom att behovet av el dr stcirst under vin-
terhalvAret sparas en si stor del av virfloden som
m6jligt uppstrdms dammanliiggningen i vatten-
draget och i uppstrtims beliigna sjriar, fcir att sedan

successivt sl5ppas ut under vinterhalviret (di
vattennivin under normala fcirhillanden dr som
l2igst). Fdljden blir en markant udiimning av
vattenfdringen i vattendraget under iret, och de

naturligt siisongsregelbundna vattennivifluktua-
tionerna satts ur spel. Det bverskottsvatten som
passerar dammen vid ovanligt htiga virfloder tor-
de knappast kunna kompensera ftir dessa avgci-

rande frirlindrin gar i vattenniviregim. Ftiriindring-
arna f6ljer n?istan alltid med vattenkraftreglering-
ar och med allvarliga ekologiska konsekvenser
som fdljd, som namnts ovan (fr liven Sundborg
1977, Malanson 1993, Bernes 1994). Lokalt har
naturligtvis ocksi sjiilva diimningen och avled-
ningen av vatten ndrmast uppstrcims respektive
nedstrcims dammanliiggningen en genomgripande

effekt pfl fauna och flora, som ocksi ber<irts ovan
och som ndrmare diskuteras i Nilsson (1982).

En annan typ av reglering utgtir s.k. korttids-
reglering. Vattnet regleras di i korta perioder av
tappning och iterfyllnad i magasinet ntirmast upp-
strcims kraftverket, och kriiver dlirfcir inte se stora
magasinsvolymer. Korttidsreglering ger dygns-
eller veckoregelbundet pulserande vattenf<irings-
vflgor pfl nedstrcimsstrdckor, anpassade efter fcir-
dndringarna i elforbrukningen under dygnet eller
veckan (se t.ex. Sundborg 1977, Nilsson 1982).
Frekvensen i vattenftiringsvariationen iir siledes
mycket hrig. Detta leder till kraftig stranderosion
och de negativa ekologiska konsekvenserna av

korttidsreglering iir mycket stora. Fi arter klarar
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den stress i deras livscykler som orsakas av de
med korta intervaller fluktuerande vattennivierna,
med fdljd att strandzonen blir viildigt utarmad pi
si v?il djur- som vaxtarter (Nilsson 1982).

Ofta kombineras sdsongs- och korttidsregle-
ring, med sAsongsreglering i k?illsjoar och kort-
tidsreglering direkt ovanfcir kraftverket. Aven an-
dra varianter av regleringar frirekommer. Ett ex-
empel pi biologiska fciljder av en modern form av
minikraftverksreglering med mycket kraftiga och
snabba variationer i vattenfciring under olika tider
pi iret, ges i en rapport frin Svenska Natur-
skyddsfiireningen (1998). Stora mzingder doda
smidjur petraffades pi de torrlagda strdnderna ef-
ter de snabba sdnkningarna av vattenstflndet, ett
stort antal vatteninsektsarter saknades eller gick
mycket starkt tillbaka iren diirefter, och den lokalt
anpassade riringpopulationen, liksom strdmstare
och vattenndbbmus, fcirsvann. Den 6kade regle-
ringen av detta mellansvenska vattendrag (Gun-
nilboin i VAstmanland) konstareras i rapporten
vara typisk frir vad som hdnt efter minga av de
upprustningar av minikraftverk som gjorts i landet
de senaste 25 fuen.

Bristfiilliga miljiikonsekvensbeskrivningar
Som beskrivs i Carlberg (1996) ska en milj<i-
konsekvensbeskrivning, MKB, fl tfiilja anscikan till
vattendomstolen fcir att bygga ett minikraftverk.
Denna ska vara en viktig del i beslutsprocessen.
Det stflr i vattenlagen. Om naturvdrdena iir diligt
beskrivna ska tillstflndet inte beviljas. Nigon ve-
tenskaplig granskning av MKBn gcirs emellertid
inte, och som Riksrevisionsverket tidigare konsta-
terat (1996) har vattendomstolarna hittills stiillt
lflga krav pi MKB. Ofta gdrs MKBn av scikandens
egna konsulter och ofta flterkommer allmiinna kly-
schor typ "planerad dzimning bedcims ej inverka
negativt pi miljcin", utan att nigon rimlig anstriing-
ning gjorts frir att pi ett professionellt satt bedcima
konsekvenserna fiir flora och fauna i de aktuella
vattendragen (se Carlberg 1996). Gemensamt fdr
de biologiska konsulter som anlitas frir att skriva
dessa MKB tycks vara dfllig artkunskap, dfllig 1o-

kalkiinnedom niir det giiller arter och biotoper, di-
lig kunskap om aktuella forskningsresultat och da-
ligt omdrime i naturvflrdsfrigor (Delin 1996).

Tyviirr utgdr inte den MKB som bifogats ans6-
kan till vattendomstolen om ett minikraftverk vid
Svartfln nflgot undantag frin ovan ndmnda regel.

Strandskalbaggari biologisk mdngfold och reglering av smd vattendrag

Hiir siigs bl.a. att "piverkan pi faunan kan svirli-
gen beskrivas annat an i generella termer", att
"insektslivet iir l6gt bide ovan och under vatten-
ytan", och att "omrfldet i anslutning till Svartin
inte kommer att andra karakt?ir genom den plane-
rade utbyggnaden och har diirmed inte heller n6-
gon piverkan pi det rrirliga friluftlivet eller be-
fintliga djurlivet". Som framgitt ovan har inget av
dessa tvdrsdkra pistienden nigot med verklig-
heten att grira.

Smfl vattendrag iir viktiga ftir arters ling-
siktiga iiverlevnad
Atskilliga skalbaggsarter som tidigare var ut-
bredda liings striinder av vira stdrre alvar och sjriar
samt ldngs havssandstrzinder har idag fitt sina
livsmiljtier reducerade eller fdrstcirda, som namnts
ovan. I vissa fall kan de uppenbarligen uppratt-
hilla livskraftiga populationer dven vid fritt
strcimmande och mittligt regleringspflverkade
mindre vattendrag. Att mindre vattendrag har
utomordentligt stor betydelse fcir <iverlevnaden av
ocksi minga andra djur och vzixter har l2inge varit
viil klint. De iterstiende fritt strdmmande eller
mittligt regleringspflverkade iarna iir redan idag
sfl ffl att den f<ir Sverige ndstan fcirsumbara ytterli-
gare energivinsten eller den tillfiilliga sysselsAtt-
ningseffekten av nya minikraftverk inte dr ett rim-
ligt argument frir ytterligare utbyggnad. En lik-
nande slutsats drogs redan fcir 15 ir sedan av
Christer Nilsson, som rekommenderade att ingen
ytterligare fciriindring av vattenfciring och vatten-
stind i Gritalands och scidra Svealands eller i fjiill-
trakternas iar och vattendrag bcir tillitas (Nilsson
1982). Vidare skriver Nilsson et al. (1991a) att
skyddet av strander vid vattendrag mflste vara in-
riktat pi ett uppriitthillande av de naturliga, dyna-
miska processer som reder, speciellt avseende vat-
tenregimen. Det Ar alltse inte tillriickligt att skyd-
da enskilda avsnitt av ett vattendrag. Aven den na-
turligt siisongsregelbundna vattenregimen inom
avrinningsomridet uppstr<ims mflste uppriitthil-
las.

Att som vattenkraftindustrin mdta kritiken mot
ytterligare utbyggnad med intentionema i si kal-
lade "miljoanpassade kraftverk" tyder pfl en an-
miirkningsviird okunskap eller likgiltighet inftir de
naturviirden som hotas. Naturligtvis fcirbzittras
inte v attenre gimen och <iverlevnadsmcij ligheterna
fcir hotade djur och vaxter av att man t.ex. bygger
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serier av liga fcirdiimningar for att istadkomma
vattensamlingar, s.k. "spegeldammar", i [lvfiror
som annars skulle blivit helt torrlagda. Att plan-
tera in friimmande fisk i dessa spegeldammar hjiil-
per knappast heller den lokalt anpassade och ge-

netiskt unika dringpopulation som fitt sin vand-
ringsviig fcirstrird - eller de flodplirlmusslor som

for sin lingsiktiga existens dr beroende av att
<iringar kan simma uppstrtims med musslornas lar-
ver (fr Grundelius 1993). Vidare talas om att hilla
en hrigre minimivattenfriring i iilvfiran nArmast

kraftverket rin den ekonomiskt mest fdrdelaktiga.
Aven denna Stgard Ar mest av kosmetiskt slag:
dels iir det hrigst tveksamt om en viss minimi-
vattenfriring alltid kommer att hflllas i en of<irut-
siigbar framtid, dels finns inget som styrker att en

visserligen hcigre miminivattenfciring men likviil
markant mindre vattenfriring dn den naturliga i en
forsstrdcka under stcirre delen av iret iir tillriicklig
frir hotade arters lingsiktiga dverlevnad, och dels
kvarstir det faktum att de naturligt srisongsregel-
bundna vattennivflfluktuationerna s[tts ur spel
nedstr<ims kraftverket. Denna "milj cianpassade u t-
byggnad" 2ir siledes ndstan helt inriktad pfl att
andra utseendet kring dammar och kraftstationer,
snarare iin att cika dverlevnadsmcijligheterna fcir
den biologiska mingfald som hotas (fr Bernes
1994, Riksrevisionsverket 1998). Den enda verk-
ligt seritisa miljtianpassningen vore att avstfl frin
ytterligare reglering av fritt strommande eller
mittligt regleringspiverkade vattendrag, och i

fortsiittningen koncentrera sig pi underhill av de

befintliga kraftverk som idag iir i drift.
Genom att fcirstcirelsen av naturliga livsmiljcier

vid rinnande vatten redan har gitt si l6ngt
(Dynesius & Nilsson 1994) har Sverige och alla
andra linder ett ansvar att inte ytterligare fcirsdmra
frirutsiittningarna frir de idag tillbakatriingda djur-
och vdxtarter som dr beroende av dessa miljrier.
Sveriges regering skriver i proposition 1997198:
145 att man tar detta ansvar pi allvar. Det dr nu
h<ig tid att visa det i praktiken. Att med skatteme-
del subventionera fortsatt utbyggnad av mini-
kraftverk, med en fortfarande tandlcis vattenlag
diir vattendomstolarna hittills i stort sett inte fcir-
mAtt kriiva annan belysning av miljdeffekterna dn
huruvida en planerad utbyggnad pflverkar ett att-
raktivt fiske eller ej. 5r inte att visa att man menar
allvar. Som Riksrevisionsverket (1998) skriver,
innebiir dessa subventioner en blockering av
Naturvflrdsverkets och Fiskeriverkets arbete med
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att iterstiilla reglerade vattendrag. Stciden innebiir
i sjiilva verket ocksi en blockering mot riksdagens
egen, nzimnda proposition, om att hotade arter
skall ges miijlighet att tiverleva inom hela sina na-
turli ga utbredningsomrflden.

Tack
Stort tack till: Christer Nilsson, Institutionen fiir ekolo-
gisk botanik vid Umefl universitet, samt Bj6rn Malm-
qvist och Goran Englund, Institutionen f6r zooekologi
vid Umei universitet, for viirdefulla synpunkter pi ma-
nuskriptet; Stefan Grundstrdm, Timri, fijr information
om naturfdrhillandena vid Mjalliu Rickard Andersson-
Baranowski, H<icir, Carl-Cedric Coulianos, Saltsj6-Boo,
Per Lindskog, Stockholm, och Stig Lundberg, Lule6, ftjr
bestamning av vissa arter; samt Thomas Appelqvist,
Gdteborg, Alan Dufberg, Malmti, och Olle Jonsson,
Kristinehamn, fijr information om fyndlokaler ftjr flera
arter. Ett speciellt tack vill SAB framfdra till Liinsstyrel-
sen i V?irmlands liin respektive Naturvirdsverket, som
finansierade undersdkningen av strandinsekter vid
Svartin 1990 respektive Klariilven 1997.
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Summary
The beetle (Coleoptera) species composition along two
sandy, meandering streams in central Sweden is pre-
sented. In addition, the impact of the regulation of water
flow on the long term survival of riparian beetle species
along streams is discussed. The Svartin stream in Viirm-
land province is l7 km long and has amean width of 8 m.
In the past it had been subject to moderate flow regulation
to facilitate timber transportation. Today the water level
fluctuates seasonally in a natural way, with sediment de-
position on the point bars during high spring floods.
Using pitfall traps and hand collection, beetles were
sampled on open or sparsely vegetated sand within ca 7 m
of the water's edge at 10 point bars along a l0 km section
ofthe stream, in June 1990 and July 1997. A total of 133
species were found, of which 50 belonged to Carabidae
and 50 to Staphylinidae. About 63Vo of the collected spe-
cies are characteristic of riparian habitats. In the light of
previous studies of riparian beetles along a broader
riparian zone, the total number of beetle species regularly
occurring along the Svartin can be estimated to be at least
385. Two species, Ischnopodo scitula and Anthicus
bimaculatus. are included in the Swedish red list. Another
ten species are local and rare in Sweden, including
Bembidion litorole, Philonthus subvirescens, Bledius
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tibialis, Ischnopoda constricta, I. coarctata, Aloconota
insecta and Psammodius sulcicol/is. Also of interest is the
isolated population of Cicindela hybrida, which is the
northernmost in Scandinavia. Here, C. hybrida occurs on
small and open point bars with dry sand and sparse grass
vegetation. In contrast, the more continuous populations
in south Sweden inhabit sparsely vegetated dune areas or,
some times, sand pits. The Mjallin stream in Medelpad
province is 40 km long and has a mean width of 10-12 m.
The stream is subject to a natural water regime, and the
water level can rise 4-5 m during spring floods. Point bars
ofboth gravel and sand are frequent. Three species occur-
ring here are included in the Swedish redlist: Cicindela
maritima, Bembidion ruficolle and Bledius littoralis. An-
other ten species are local and rare in Sweden, including
Bembidion litorale, B. lunatum, Stenus bimaculatus,
Ochthephilus omalinus, Thinobius praetor, Bledius
pallipes, and Psammobius sulcicollis. Other taxa of
conservation interest found in the riparian zone at the two
streams are Saldula c-album (Hemiptera: Saldidae) and
Arctoso cinerea (Araneae: Lycosidae). Of the above
mentioned species, C. maritima, B. litorale, B. lunatum
and S. bimaculatus have disappeared from several river
localities in Sweden during the last decades.

In Sweden, 70 Vo of running waters have been exploi-
ted for hydropower purposes. Although hydroelectric
power plants in small running waters, i.e. streams,
contribute only I Vo of the total electric production in
Sweden, and the prospects for increasing this production
are very limited, there is now an interest from industry
and the parliament to exploit also very moderately
regulated or even free flowing streams. Extrapolating
from results of studies on riparian plants, and on the
decline of some riparian beetles along Scandinavian riv-
ers, the impact of modern flow regulation on the habitat
of many riparian beetle species is probably major. One of
the most important negative consequences is the
reduction in seasonally natural water level fluctuations,
which in turn will lead to overgrowth by plants and less
sedimentation on the naturally open and sparsely
vegetated point bars inhabited by specialized riparian
beetles. Moreover, lack of natural water level fluctuations
will lead to increased risk of competition upon beetles
from common, opportunistic species, including taxa other
than beetles. Since the total area of suitable riparian
beetle habitat is smaller along streams compared to rivers,
the extinction risks at the former are probably higher.
There is an urgent need for research on the effects offlow
regulation on riparian beetles and associated insects, and
on their present conservation status. However, since a
majority of the running waters in the northem third of the
world is already exploited, regulated, and fragmented, we
cannot await perfect knowledge about these effects.
Protection of the few remaining streams and rivers with a
natural or near natural water regime must be given high
priority immediately in order to save representative
riparian and aquatic species communities.


