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Sjöars ekosystem tillhandahåller en mängd ekosys-
temtjänster som är viktiga för människors välbefin-
nande, försörjning och rekreation. Värdet av de här 
ekosystemtjänsterna, tillsammans med vetskapen om 
att sjöar är bland de mest påverkade ekosystemen på 
jorden, visar behovet av kunskap om hur mänsklig ak-
tivitet påverkar sjöarnas ekosystem.

Jordbruk och skogsbruk är två av de påverkansfaktor-
er som har störst inverkan på boreala sjöar. För effek-
tiv förvaltning och kostnadseffektiva åtgärder är det 
nödvändigt att ha kunskap om hur jordbruk, skogs-
bruk och andra påverkanstyper, både var för sig och i 
kombination, påverkar sjöarnas ekosystem.

I den här studien har vi undersökt påverkan av be-
byggelse, jordbruk, skogsbruk, surhet och främmande 
invasiva arter på bottenfaunan i sjöars litoralzon. 

Datasetet som användes sammanställdes av data från 
regional och nationell miljöövervakning genomförd 
mellan år 2000 och 2013, och består av bottenfauna 
från litoralzonen (höstprover) och fysikalisk-kemiska 
variabler från 863 sjöar, samt information framtagen 
med hjälp av GIS-analys (ex. markanvändning). Sjöar 
som kalkats för att motverka försurningens effekter 
togs bort, och av de återstående 589 sjöarna bedömdes 
184 vara påverkade av skogsbruk, 120 av jordbruk, 56 
av försurning, 28 av bebyggelse och 15 av främmande 
invasiva arter. 37 % av sjöarna var påverkade endast av 

en av ovan nämnda påverkanstyper, 11 % av två och
3 % av tre påverkanstyper eller fler. 

För att närmare undersöka och förklara hur vari-
ationen i bottenfaunasamhällen påverkas av de valda 
påverkanstyperna användes tre olika analyser och 13 
miljövariabler som relaterar till påverkanstyperna och 
till naturlig variation (bland annat pH, tot-P, andel 
jordbruksmark, andel avverkningar i avrinningsom-
rådet, höjd över havet).

Först undersöktes hur mycket av variationen som 
kunde förklaras av miljövariablerna var för sig. Alla 
13 miljövariabler förklarade delar av variationen i art-
sammansättningen signifikant. De olika variablerna  
förklarade olika mycket av variationen, från   2 %   (an-
del lövskog i avrinningsområdet) till 43 % (höjd över 
havet). 

I den andra analysen togs hänsyn till samvariationen 
mellan variabler. Resultatet visade att höjd över havet 
var den variabel som förklarade mest av variationen, 
följt av pH (19 %), barrskog (9 %), sjöytans storlek (7 
%) och blandad skog (5 %). 

I den tredje analysen delades miljövariablerna in i sex 
grupper, fem relaterade till de studerade påverkans-
typerna och en till naturlig variation. Variationen som 
varje grupp förklarar undersöktes efter att den från 
övriga påverkanstyper och naturlig variation räknats 
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