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Sammanfattning 

Under augusti 2020 utfördes en undersökning av glacialrelikter på olika stat-

ioner i Ivösjön. Undersökningen utfördes med sänkhåv på 6 stationer för in-

ventering av bottenlevande relikter och planktonhåv på 2 stationer för invente-

ring av Limnocalanus. Utöver provtagning av djur togs även syreprofiler och 

färgtal.  

Undersökningen är gjord som en uppföljning av det omfattande arbetet som 

gjordes 2006 i form av ett mastersarbete av Charlotta Lorentz för Kristianstad 

högskola. (Lorenzen 2008) 

De fyra arter som påträffades i undersökningen 2020 var samma som notera-

des vid undersökningen 2006:  

• pungräka Mysis relicta 

• taggmärla Pallaseopsis quadrispinosa 

• vitmärla Monoporeia affinis 

• hoppkräftan Limnocalanus macrurus.  

Populationerna bedömdes som stabila, möjligen med undantag för vitmärlan 

Monoporeia affinis, som påträffades i en låg numerär och i lägre andel än vid 

undersökningen 2006. 

 

  



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning .................................................................................................. 3 

Inledning ............................................................................................................. 5 
Glaciala kräftdjur ................................................................................ 6 

Metodik ................................................................................................................8 
Provtagning .................................................................................................8 

Sänkhåv ...............................................................................................8 
Planktonhåv ...................................................................................... 10 

Resultat ............................................................................................................... 11 
Syre och temperatur........................................................................... 11 
Färgtal ……………………………………………………………………………………12 
Kräftdjur ........................................................................................... 13 
Tidigare undersökningar .................................................................. 14 
Ivösjön och andra sjöar ..................................................................... 16 
Limnocalanus .................................................................................... 17 

Slutsats .............................................................................................................. 18 

Referenser .......................................................................................................... 19 
 

 



Medins Havs och Vattenkonsulter AB 

 

5 

Inledning 

Medins Havs och Vattenkonsulter AB har fått i uppdrag av Ivösjökommi-

téen/Bromölla kommun att återinventera förekomsten av glacialrelikter i Ivö-

sjön. Det finns sedan tidigare uppgifter om förekomst av fyra glaciala kräftdjur 

från sjön: pungräka, Mysis relicta, taggmärla Pallaseopsis quadrispinosa, vit-

märla Monoporeia affinis och hoppkräftan Limnocalanus macrurus (Lorenzen 

2006).  

Ivösjön är belägen i Skånes nordöstra hörn och ligger i Bromöllas och Kristian-

stads kommun, och är tillika länets största sjö. Sjön ligger långt ner i Skräbeåns 

avrinningsområde och är belägen 5,8 meter över havet. Största djup är ca 50 

meter, ytan är 50 kvadratkilometer och största ön är Ivön på 13 kvadratkilome-

ter. Omsättningstiden är lång, 2,3 år och avrinningsområdet består uppströms 

av mestadels skog medan runt själva Ivösjön dominerar jordbruksmark. Sjön 

har klart vatten och god vattenkvalité även om det finns reningsverks strax 

uppströms flera av sjöns tillflöden samt näringsrikt vatten kommer från den in-

tilliggande Oppannasjön via en kanal. Anledningen till den stabilt goda vatten-

kvalitén har bland annat att göra med området geologi som gör att sjön har en 

god buffringsförmåga mot försurning och övergödning. Området kring Ivösjön 

ingår i Ivösjön-Oppmannasjöns Natura-2000 område och skyddas av fågeldi-

rektivet. En stor artrikedom finns i både fågellivet och vattenlivet i Ivösjön, vid 

provfiske har exempelvis 17 olika arter av fisk hittats. (SMHI 2019) (VISS 

2020).  

Ivösjön har undersökts efter glacialrelikter sedan långt tillbaka. De första doku-

menterade undersökningarna gjordes runt 1955 av Charlotte Holmqvist som då 

trålade efter glacialrelikter. Hon fanns då tre som hittas än idag, dessa var 

pungräka M. relicta, taggmärla P. quadrispinosa och vitmärla M. affinis. L. 

marcidus hittades inte vilket kan bero på att ingen planktonhåv användes. Hon 

börja undersökningarna 1953 och gjorde en större studie 1955 och återkom 

därefter vid flera tillfällen för att återinventera. (Holmqvist 1959). Under 1969 

gjordes nya studier vid Alsterberg (station B) vid vilken samma tre arter av 

kräftdjur som tidigare hittades (Almer, B 1971). På 2000-talet, närmre bestämt 

2006 gjordes ett större arbete med att kartlägga relikter då Charlotta Lorenzen 

från Kristianstads högskola gjorde ett mastersarbete. Då kartlades relikterna i 

antal och utbredning som underlag för kommande övervakningsprogram, det 

var också först nu som L. marcidus först konstaterades i sjön. (Lorenzen 

2008). Denna rapport är en uppföljning på detta arbete.  
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Glaciala kräftdjur 

I Sverige förekommer sju kräftdjur som benämns som glacialrelikter. Det är 

vitmärla Monoporeia affinis, taggmärla Pallasea quadrispinosa, skorv Saduria 

entomon, sjösyrsa Gammaracanthus lacustris, pungräkorna Mysis relicta och 

Mysis salemaai samt hoppkräftan Limnocalanus macrurus. Arterna förekom-

mer främst i djupa, klara sjöar under högsta kustlinjen och flertalet även i Ös-

tersjön. Skorv, S. entomon och sjösyrsa G. lacustris är de ovanligaste av dessa 

arter. Skorv förekommer endast i ett fåtal sjöar samt i Östersjön medan sjö-

syrsa är helt limnisk och noterad i drygt 30 svenska sjöar. Glacialrelikterna har 

en intressant spridningshistoria, eftersom de har spridit sig under en period 

med annorlunda naturförhållanden och sedan blivit kvar när förhållandena för-

ändrats. Idag anses det mest sannolikt att de invandrat från öster under den 

senaste istidens slutskede, via en serie isdämda sötvattenssjöar belägna längs 

inlandsisens kant i Baltikum, Ryssland och Sibirien (Kinsten 2012). Dessa 

kräftdjur utgör en mycket viktig födoresurs för fisk. Av glacialrelikterna är vit-

märla M. affinis, taggmärla, P. quadrispinosa och skorv S. entomon bottenle-

vande arter medan sjösyrsa G. lacustris, pungräkorna M. relicta och M. sa-

lemaai samt hoppkräftan L. macrurus främst lever i den fria vattenmassan.  

Limnocalanus macrurus (Figur 1) är en stor hoppkräfta som finns i insjöar och 

i Bottniska viken. Den har en 1-årig livscykel och kan bli 1–2 mm lång. Arten 

äter både växt- och djurplankton. 

Mysis relicta s. lat., pungräka, (Figur 1) förekommer i sjöar samt i Östersjön 

upp till Bottniska viken. Den har en livscykel på 1–2 år och kan bli upp till 2,5 

cm lång. Arten äter växt- och djurplankton, detritus och bottenlevande kräft-

djur. Dagtid befinner sig pungräkan vid botten och rör sig upp i vattenmassan 

under nattetid. Könsmässigt är det svårt att skilja hanar från honor på juvenila 

individer. Könsmogna hanar förekommer ofta bara en kort stund under par-

ningssäsong då de sedan dör och honor går att särskilja via närvaro av marsu-

pium, en typ av äggsäck. Det förekommer två arter i Sverige Mysis relicta s str. 

och Mysis salemaai. Den senare beskrevs först 2005 och de olika arternas ut-

bredning är inte så väl undersökt ännu.  

 

Figur 1. Hoppkräftan Limnocalanus macrurus till vänster och Mysis salemaiin till höger. 
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Monoporeia affinis, vitmärla som också är en märlkräfta förekommer både i 

insjöar och i Östersjön. Vitmärlan har en livscykel på 1–2 år och blir ca 1 cm 

lång. Vitmärlan är detritusätare och dagtid lever den i sedimentet i sjöns dju-

pare delar. 

Pallaseopsis quadrispinosa, taggmärla, även den en märlkräfta finns både i in-

sjöar och i de nordliga delarna av Östersjön. Taggmärlan har en livscykel på 1–

2 år och kan bli ca 1,5 cm lång. Arten lever både på stora djup och i strandzonen 

och vertikalvandring förekommer i vissa fall nattetid. Födan är detritus och 

mikroskopiska växter och djur. 

Gammaracanthus lacustris, sjösyrsa, (Figur 2) är en märlkräfta som endast fö-

rekommer i djupa insjöar. Arten har en 2-årig livscykel och de kan bli 3 cm 

långa. De är rovlevande och äter bland annat pungräkor och taggmärlor. Arten 

är sällsynt och rödlistad (NT, nära hotad) och har endast påträffats i ca 30 sjöar 

i Sverige.  

 

Figur 2. Sjösyrsa Gammaracanthus lacustris. 

Saduria entomon, skorv, (Figur 3) är en isopod som främst förekommer i havet 

men som även finns i ett fåtal insjöar. I Östersjön kan den bli 10 cm lång, men i 

insjöar uppnår den inte fullt lika stor längd. Den vanligaste födan är vitmärlor.  

 

Figur 3. Skorv/ishavsgråsugga Saduria entomon 
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Metodik  

Medins Havs och Vattenkonsulter AB är ackrediterat av SWEDAC i enlighet 

med ISO 17025 (ackrediteringsnummer 1646) samt ISO 9001 certifierat av 

RISE (certifieringsnummer 4609). Medins är också miljöcertifierat av RISE en-

ligt ISO 14001 (certifieringsnummer 4609 M). 

Provtagning 

Provtagningen utfördes i augusti 2020. Proverna togs enligt Havs och Vatten-

myndighetens handledning för miljöövervakning, undersökningstyp Glacialre-

likta kräftdjur i sjöar och vattendrag (Havs och Vattenmyndigheten 2016a). 

Undersökningarna utfördes på sex stationer i olika djupintervall med focus på 

de djupare delarna för bottenlevande kräftdjur och på två stationer för pela-

giska (Tabell 1 och Figur 4). För att samla in djuren användes sänkhåv och 

planktonhåv, vilka beskrivs utförligt i Havs och vattenmyndighetens handled-

ning. Nedan beskrivs metoderna i korthet. 

Sänkhåv 

Sänkhåvar är håvar som sänks ned på botten och samtliga 6 stationer provtogs 

med dessa (Figur 5). Håvarna är 650 mm i diameter och agnades med granris 

och laxhuvud, en håv per station lämnades sedan ute över natten (13 – 14 au-

gusti). Håvarna kan fånga både bottenlevande arter (exempelvis vitmärlor) och 

frisimmande arter som pungräkor. De senare fångas främst när håven dras upp 

genom vattenpelaren. Sållinnehållet överfördes till provburkar och konservera-

des i etanol. Påträffade kräftdjur artbestämdes och räknades sedan på laborato-

riet.  

 

Tabell 1. Provtagna stationer 2020, station F är ny för 2020 års undersökning. 

Station Namn Djup Sweref 99 TM Sänkhåv Plankton- 

    m N Ö  håv 

A 65 30 6220353 464838 X  

B Alsterberg 48 6218261 465022 X X 

C Malte 50 6216374 465796 X  

D Bromölla 42 6214982 465823 X X 

E Kjugekull 24 6216376 460713 X  

F  Ny 2020 45 6217819 465317 X  
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Figur 4. Karta över Ivösjön med utmarkerade provplatser 2020, djupkarta från Ivösjökommit-
tén. 
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Figur 5. Sänkhåvarna agnades med granris och laxhuvud. 

 

Planktonhåv 

Metoden användes i första hand för att bekräfta förekomst av den planktoniskt 

levande hoppkräftan Limnocalanus macrurus. Provtagningen utfördes den 13 

augusti i enlighet med Havs och vattenmyndighetens handledning för miljöö-

vervakning (Havs och vattenmyndigheten 2016). Metoden överensstämmer 

med SS-EN 15110:2006 (SIS 2006). Planktonhåven som användes hade en dia-

meter av 25,7 cm och maskstorleken 90 µm. Ett håvdrag gjordes från botten 

och upp till ytan vardera på stationerna B och D i sjöns djupare delar (Tabell 1, 

Figur 4). Provet konserverades med lugol. Analysen av djurplanktonproven 

gjordes i ett omvänt mikroskop. Analysens genomförande överensstämmer 

med Havs och vattenmyndighetens handledning för miljöövervakning (Havs 

och vattenmyndigheten 2016). Proverna totalräknades med lupp. Antalet på-

träffade individer av L. macrurus noterades och könsbestämdes och tätheten 

räknades ut. 
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Resultat 

Syre och temperatur 

Figur 6 visar syremätningar och temperaturmätningar plottade mot djupet vid 

de olika stationerna i Ivösjön. I temperaturprofilen kan man se att samtliga 

provtagna stationer var knappt 23 grader vid ytan och gick som lägst till 8,2 

grader nere runt 35 m. I syreprofilen låg syrehalterna strax ovan 9 mg/l vid 

ytan och på de djupare bottnarna var runt 5,5 mg/l syre. Vilket innebär goda 

syeförhållanden i hela vattenpelaren. Något som sticker ut i båda tabellerna är 

Station E, Kjugekull, som hade syrebrist vid bottnen.  

På temperaturskalan kan man se två dropp i mätningarna. Det första är mellan 

4 och 6 grader där temperaturen går ner 1–2 grader. Detta tolkas som ett tillfäl-

ligt språngskikt som bildats de senaste 1–2 veckorna och som troligen skulle 

försvinna av en lite blåsig dag. Vid 15 till 18 meter sjönk temperaturen fyra gra-

der och indikerar det stabilare språngskikt som bildats över hela sommaren. 

Precis under detta språngskikt ökar syrehalterna något. Detta förklaras av att 

den biologiska produktion som sker i språngskiktet både tillför men framförallt 

förbrukar syre. Vid språngskikt ansamlas döda plankton vilket förbrukar syre 

när de bryts ner, strax under språngskiktet finns inte längre denna syreförbru-

kande process och syrehalterna går därför upp något. Djupare ändå finns 

mindre syre då mängden plankton avtar med minskad mängd ljus och därmed 

djup. 

Ett språngskikt kunde även ses på liknande djup vid sommaren 2006.  
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Färgtal  

Mätningen av färgtal vid samtliga stationer gav resultatet 40 milligram platina 

per liter (mg Pt/l). Under provtagningen 2006 var denna siffra 15 mg Pt/l. En-

ligt havs och vattenmyndighetens föreskrifter (HVFMS 2017:20) är gränsen för 

en klarvattnenssjö 30 mg Pt/l eller mindre. Vilket innebär att Ivösjön inte 

längre bedöms som en klarvattenssjö vad gäller färg.  

Siktdjupet i sjön som mäts med siktskiva var likt det som tagits innan. Under 

2006 togs siktdjupet ut under juli månad och mättes till 3,5 – 5,6 meter på de 

olika stationerna i sjön. Vid undersökningen 2020 mättes siktdjupet till 4 me-

ter på samtliga stationer.  

 

 

 

  

Figur 6. De 5 provtagna stationernas (ej station F) temperaturkurva och syrekurva plottade mot 
djupet. Temperatur till vänster och syreprofil till höger. 
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Kräftdjur 

Resultatet av sänkhåvsundersökningen visade förekomst av tre glacialrelikta 

kräftdjur; vitmärla, taggmärla och pungräka, samt ett antal övriga arter så som 

tofsmyggan Chaoborus flavicans (Tabell 2). Högst tätheter noterades på den 

djupaste station C Maltes håla och lägst tätheter vid den grundaste station E 

Kjugekull. 

Tabell 2. Sammanfattning av fångade kräftdjur med sänkhåv i Ivösjön 2020. 

 

Det påträffades samma arter som vid undersökningen 2006, vilket tyder på att 

ingen större förändring har hänt i sjöns artsammansättning. Den vanligaste ar-

ten var pungräka med en mycket knapp dominans över taggmärla, av vitmärla 

vitmärla hittades det endast ett fåtal (Se Figur 7). Flest djur hittades vid djup-

hålan, station C och stationerna närmst denna. Minst djur hittades vid station 

A och E. Vid station E, Kjugekull hittades endast en pungräka och ett 40-tal 

toffsmyggor (Chaoborus flavicans), vilken inte är en glacialrelikt men en indi-

kator på syrebrist. Denna fördelning av mer djur på djupare vatten var förvän-

tad då istidsrelikter trivs bäst i kallt och syrerikt vatten (Kinsten 2012).  

 

 

Figur 7. Fördelning av kräftdjur vid de olika stationerna i Ivösjön 2020. 
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Tidigare undersökningar 

De tidigare undersökningarna i Ivösjön utfördes med trål och inte sänkhåv var-

efter en jämförelse av tätheterna av djur inte kan göras. Den procentuella för-

delningen har istället jämförts mot tidigare undersökningar och kan visa på 

små skillnader, se Figur 8. När andelen olika relikter per station ställs upp mot 

varandra kan man se att taggmärlan har ökat i antal 2020 jämfört med 2006, 

medan pungräkan har gått ner något. Vitmärlor noterades det bara några en-

staka individer av jämfört med 2006. Observera att station F bara undersökts 

2020. En annan påverkan kan vara metodiken som skiljer sig mellan provtag-

ningarna och kan inte uteslutas från att påverka resultaten (Figur 8). 

 

 

Figur 8. Procentuell fördelning av arter på vardera station 2006 och 2020. Observera att det 
på station E endast hittades en M.relicta 2020 varefter denna stapel blir något missvisande. 

 

En förklaring till skillnaderna skulle kunna vara att taggmärlan är den av relik-

terna som är tåligast mot höga temperaturer och som en följd av varmare som-

rar och mildare vintrar har en biologisk fördel och klarar sig bättre. (Kinsten 

2012)  

En än längre jämförelse mot undersökningar gjorda 1969 (Almer 1971) kan 

man se att taggmärlorna var den talrikaste arten då och att variationen man 

kan se mellan 2006 och 2020 troligen har en annan förklaring snarare än kli-

matförändringar. Se Figur 9.  
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Figur 9. Procentuell fördelning av arter mellan 1969, 2006 och 2020. Undersökningen 1969 
gjordes i vid Alsterberg (station B) i oktober, varför även övriga staplar är resultat från station 
B.  

 

Andelen vitmärlor som hittades vid 1969 var låg om är inte lika låg som 2020. 

Vid undersökningstillfället 1969 uppmättes låga syrehalter varefter man kan 

misstänka att förhållandena för bottenfaunan var ansträngda, detta skulle 

kunna vara en anledning till en mindre mängd vitmärlor då. Att vitmärlorna vi-

sats sig få i undersökningen 2020 skulle kunna vara ett tecken på en minskning 

i populationen. Vitmärlan kan dock uppvisa mycket stora mellanårsvariationer, 

inte minst då dom ibland tycks röra sig flockvis. Mängden kiselalger under vå-

ren har också visat sig vara en viktig faktor för individtätheten av vitmärlor 

(Wallin ed. 1996). Huruvida den låga andelen vitmärlor är en faktisk nedgång 

eller en tillfällighet, alternativt en följd av metodiken är svårt att säga.  

En uppdelning av kön bland pungräkor gjordes men då den absoluta majorite-

ten av de funna individerna var juvenila var det svårt att använda resultatet. 

Endast tre honor och, likt 2006, inga hanar hittades så har ingen statistik gjorts 

på dessa. De tre honorna hittades på två olika stationer; en individ på station B 

som var 15 mm och två individer vid station C på 15 och 16 mm. Under under-

sökningen 2006 redovisades en medellängd i juni månad på 14–15 mm och juli 

15–16 mm. En fekundtivitetsberäkning likt 2006 kunde inte göras då pungrä-

kor har ägg på försommaren och proverna togs i augusti. 
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Ivösjön och andra sjöar 

Resultatet från inventeringen med sänkhåvar går att jämföra med andra sjöar 

där samma metodik använts. I Övre Fryken i Värmland har sänkhåvar använts 

2012 och 2015. Även i ett antal sjöar runt Mälaren har metoden använts 2007 

för att inventera relikter.  

Ett medelvärde av resultaten från Ivösjöns stationer blev 39 relikter/håv. Mot-

svarande siffra från Frykens båda undersökningar var 47 respektive 38. Ett 

sammanslaget resultat från sju sjöar ifrån undersökningen i Mälaren från 2007 

gav motsvarande 46 relikter/håv. Dessa sju sjöar hade större djup än 25 meter 

(Ljungman 2015) (Henricsson 2007).  

Metoden med sänkhåvar används mestadels för att inventera arter och inte tät-

heter men med denna jämförelse mellan sjöar kan man i grova drag säga att 

Ivösjöns population av glacialrelikter tycks likna andra välmående populat-

ioner.  

 

 

 

 

 

 

Provtagning vid Kjugekull med Florence Eberhardt. Foto: Simon Tytor. 
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Limnocalanus  

Hoppkräftan Limnocalanus macrurus var rikligt förekommande i plankton-

håvproven från både Alsterberg (B) och Bromölla (D) (Tabell 3). Den totala tät-

heten sett till hela vattenpelaren beräknades till 0,22 individer/liter vid Alster-

berg och 0,16 individer/liter vid Bromölla. Eftersom endast ett håvdrag togs, 

från nära botten och upp till ytan, så går det inte att säga på vilket djup 

Limnocalanus befann sig. Men de brukar ha sin största täthet på större djup. 

Könsfördelningen mellan honor och hanar var relativt jämn vid båda station-

erna. 

I undersökningen från 2006 förekom nästan alla Limnocalanus i det djupaste 

intervallet (31,5–45 m) vid station Alsterberg, i en täthet på drygt 0,8 indivi-

der/liter. Om man antar att Limnocalanus även 2020 befann sig inom detta 

djupintervall, vilket är sannolikt, så var tätheten där 0,77 individer/liter. Tät-

heten av Limnocalanus 2020 vid Alsterberg verkar alltså vara i samma stor-

leksordning 2020 som 2006. Ingen kvantitativ undersökning gjordes vid 

Bromölla 2006. 

Tabell 3. Totalantal Limnocalanus macrurus (honor, hanar och obestämda) i proverna från  
Alster-berg (B) och Bromölla (D) i augusti 2020. 

 

 

 

B - Alsterberg 0-47 m D - Bromölla 0-42 m

Limnocalanus honor 239 170

Limnocalanus hanar 286 159

Limnocalanus (obestämd / copepodit) 16 9

Limnocalanus ALLA 541 338
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Slutsats 

Det noterades samma arter av glacialrelikter i Ivösjön 2020 som 2006. De på-

träffade tätheterna låg på samma nivå som i sjön Fryken i Värmland och popu-

lationerna bedöms som stabila. Möjligen med undantag för vitmärlan Mono-

poreia affinis, som påträffades i en låg numerär och i lägre andel än vid under-

sökningen 2006. 

Syremätningarna visade på goda syreförhållanden i hela sjön förutom vid stat-

ion E, Kjugekull, där syrebrist uppmättes i bottenvattnet. Detta avspeglades 

även i resultaten för bottenfaunan, då bottenlevande glacialrelikter helt sakna-

des på stationen vid Kjugekull. 

Siktdjupet i sjön var måttligt bra och låg på 4 meter, vilket är i nivå med det 

siktdjup som uppmättes 2006. Färgtalet hade dock ökat från 15 mg Pt/l 2006 

till 40 mg Pt/l 2020, vilket innebär att Ivösjön inte längre klassas som en klar-

vattensjö. 
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