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VI SKALL STRÄVA EFTER 
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR!

För att bli trovärdiga i vår roll som tillsynsmyndighet måste vi visa att vi ställer krav på oss själva. 
Genom att skaffa oss egen erfarenhet av miljöledning blir vi en bättre samarbetspartner till företag, 
organisationer och enskilda i deras miljöarbete.

Miljöpolicy
Miljöförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljönämnden för att nå visionen om den långsiktigt hållbara 
utvecklingen av staden. För att vi ska bli framgångsrika är det viktigt att vi i alla situationer uppfattas som 
goda förebilder. 

Vår egen påverkan
Vi ska när vi utför vårt arbete vara medvetna om vår egen miljöpåverkan. 
Denna påverkan uppkommer som följd av innehållet i de tjänster vi producerar och hur vi till exempel 
utnyttjar våra lokaler, reser i tjänsten och gör våra inköp. 

Ständiga förbättringar
Vi ska arbeta för att åstadkomma ständiga förbättringar när det gäller vårt miljöarbete. 
Detta innefattar både direkt som indirekt påverkan. 

Bli ledande 
Vi ska med vår egen miljöanpassning ligga över de krav vi som tillsynsmyndighet ställer på andra. 
Detta innebär att vi med god marginal följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verk-
samhet samt att vi med detta åtar oss att bedriva ett förebyggande miljöarbete. 

Samarbete med andra 
Vi ska ständigt arbeta med att utveckla miljöarbetet genom samarbete och utbyte med andra aktörer. 

Vi själva som resurs 
Vi ska nå goda resultat i miljöarbetet genom kunnig och engagerad personal som ansvarsfullt och med 
helhetsperspektiv tar aktiv del i arbetet. Förvaltningen satsar kontinuerligt på utbildning och information 
för att alla anställda ska kunna ta ansvar i enlighet med budget och interna miljömål.
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Förord 
 

Under hösten 2011 har Medins Biologi AB undersökt djurlivet på fyra platser i 
vattendragen Äsperedsbäcken, Hultabäcken och Djupedalsbäcken på uppdrag 
av Göteborgs Stad. 

Syftet med undersökningen var att inventera bottenfaunan, samt att bedöma 
eventuella biologiska effekter från dagvatten, lakvatten eller andra 
föroreningskällor. Göteborgs Stad har övervakat bottenfaunan i olika vattendrag 
i kommunen sedan 1993 och resultaten utgör referensdata för miljöövervakning 
i framtiden. 

Göteborg februari 2012 
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Sammanfattning 
Medins Biologi AB har av Göteborgs Stad hösten 2011 fått i uppdrag att 
genomföra bottenfaunaundersökningar på 4 lokaler (Tabell 1). 

Syftet med undersökningen var att inventera bottenfaunan, samt att bedöma 
eventuella biologiska effekter från dagvatten, lakvatten eller andra 
föroreningskällor. Undersökningarna skapar även referensdata för framtiden. 

Vid de båda lokalerna i Äsperedsbäcken var art- och individantalen låga och 
bottenfaunan uppvisade skador, sannolikt från läckage av föroreningar från 
närliggande deponier. I Hultabäcken och Djupedalsbäcken uppvisade 
bottenfaunan förväntade resultat och artsammansättningar och några effekter av 
föroreningar kunde inte ses. I Hultabäcken var bottenfaunan artrik med en hög 
diversitet. 

Ingen rödlistad art påträffades vid årets undersökning, men fyra ovanliga 
sländarter noterades. Tre av dessa är dock relativt vanliga i regionen, vilket gör 
att bottenfaunan inte bedömdes ha höga naturvärden. 
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Inledning 
Biologiska undersökningar av djurlivet i sjöar och vattendrag kan ge värdefulla 
upplysningar om hur olika typer av utsläpp påverkar ekosystemen i vatten. 
Artsammansättning och täthet förändras ofta vid en miljöpåverkan och 
resultatet kan därför användas för att bedöma påverkansgrad från t.ex. 
näringsämnen, försurning och metaller. Fördelen med biologiska studier är 
främst att man undersöker de organismer man vill skydda och bevara. En 
ytterligare fördel med biologiska undersökningar är att de i många fall 
sammanfattar påverkan från flera olika faktorer. Det kan t.ex. röra sig om 
påverkansgraden från ett lakvatten som innehåller en rad potentiellt skadliga 
ämnen. Andra fördelar gentemot kemiska undersökningar är att resultaten oftast 
inte bara representerar en ”ögonblicksbild” av miljösituationen utan att 
eventuella skador på ekosystemet kan upptäckas även relativt lång tid efter det 
att skadan uppstått. 

Medins Biologi AB har hösten 2011 fått i uppdrag av Göteborgs Stad att 
genomföra undersökningar av bottenfaunan på fyra lokaler i kommunen (Figur 
1 och Tabell 1). Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att inventera 
bottenfaunan, bedöma status, påverkan och naturvärden, samt att skapa 
referensdata för framtiden. 
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Figur 1. Lokaler där bottenfauna undersökts hösten 2011. 

 

Tabell 1. Lokaler där bottenfauna undersökts 2011. 

Nr Vattendrag Lokal Närområde 

1 Äsperedsbäcken Nedre Äspered 

2 Äsperedsbäcken Vid trumman Äspered 

3 Hultabäcken Hälbo Torvhög 

4 Djupedalsbäcken Uppströms norrleden Säve 

1 och 2
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Utförande 

Provtagning 
Provtagning av bottenfauna utfördes den 26 oktober 2011. Lokalernas lägen 
framgår av kartan i Figur 1 och av koordinatangivelser i lokalbeskrivningen 
som finns i bilaga 3. Samtliga koordinater anges i SWEREF 99 TM. 

Vid samtliga lokaler uppmättes en 10 meter lång sträcka och inom denna togs 
fem prov. Proverna togs enligt den standardiserade sparkmetoden SS-EN 27 
828 (SIS 1994). Dessutom följdes rekommendationerna i Naturvårdsverkets 
handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2010). Metoden innebär i 
korthet att proverna togs med en fyrkantig håv (25 x 25 cm, maskstorlek 0,5 x 
0,5 mm) som hölls mot botten under det att ett område på 1 x 0,25 m framför 
håven rördes upp med foten. 

Utöver de fem standardiserade proven togs ett kvalitativt sökprov. Detta togs 
genom att med ca 30 små riktade delprov samla in djur från samtliga miljöer på 
och i omedelbar anslutning till den undersökta sträckan. Samtliga prov 
konserverades på plats i 95% etanol till en slutlig koncentration av ca 70 %. 

Analys 
Djuren sorterades ut på laboratoriet varefter de identifierades med hjälp av 
preparer- och ljusmikroskop. I det kvalitativa provet noterades endast taxa som 
inte påträffats i de kvantitativa proven. Nivån för artbestämningarna följde 
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:1). Artlistor redovisas i bilaga 2. 

Utvärdering 
Utvärderingen följde Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 
2007). I bedömningsgrunderna har index utformats för att klassificera ett 
vattens status. MISA (Multimetric Index for Stream Acidification) är ett 
multimetriskt surhetsindex för vattendrag. Klassningen av surhet sker i en 
fyrgradig skala: nära neutralt, måttligt surt, surt och mycket surt. ASPT-index 
(Average Score Per Taxon) är tänkt att användas som ett index för allmän 
ekologisk kvalitet i sjöar och vattendrag. DJ-index (Dahl & Johnson) är ett 
multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. Klassningen av 
eutrofiering sker i en femgradig skala: hög status, god status, måttlig status, 
otillfredsställande status och dålig status. 

Vid statusklassningen gjordes även en rimlighetsbedömning och 
expertbedömning. I expertbedömningen vägdes kända förhållanden på och 
kring lokalen in tillsammans med erfarenheter från andra vattendrag i regionen. 
Dessutom beaktades ett antal andra index, bl.a. de som finns med i 
Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder (Wiederholm ed. 1999 a, b). 
Eventuell förekomst av indikatorarter var också en viktig faktor. I Bilaga 5 kan 
man läsa om bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier som använts för 
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expertbedömningen av påverkan och bedömningen av naturvärden. I de fall 
expertbedömningen avvek från statusklassningen enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder har detta kommenterats i resultatsammanställningen i 
Bilaga 1. 

Förutom detta har också resultaten jämförts med tidigare undersökningar vid 
samma lokaler. Detta gäller för båda lokalerna i Äsperedsbäcken samt lokalen i 
Hultabäcken. 

6 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 - R: 2012:10 

 

Resultat 
I Bilaga 1 redovisas resultaten för respektive lokal med beskrivningar av 
bottenfaunasamhället, beräknade index och bedömningar enligt 
Naturvårdsverkets kriterier samt expertbedömningar och kommentarer. I Bilaga 
2 redovisas fullständiga artlistor och i Bilaga 3 återfinns lokalbeskrivningar från 
provtagningstillfället. I Bilaga 4 redovisas samtliga beräknade index och i 
Bilaga 5 kan man läsa om bedömningsgrunder för bottenfauna. 

Äsperedsbäcken 

Lokal 1-nedre 
Resultatet visade på en artfattig fauna med en relativt låg individtäthet (Bilaga 
1). Bottenfaunan uppvisade skador, vilket bland annat kunde ses i fåtaliga art- 
och individantal av olika sländor (Figur 2 och Bilaga 2). Sannolikt fanns här 
mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt. Den samlade 
bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening, möjligen 
metaller. Vidare indikerade bottenfaunans sammansättning även en viss 
påverkan av näringsämnen. Ungefär 700 meter uppströms var vattendraget 
kulverterat under ett industriområde, vilket också bedömdes påverka 
bottenfaunan negativt. För statusklassning se nedan och Bilaga 1. 

Bottenfaunan har undersökts tidigare, år 2004 och 1999 (Figur 2). År 1999 
bedömdes inte bottenfaunan vara påverkad av någon förorening och antalet taxa 
var betydligt högre, med en för vattentypen normal artsammansättningen. År 
2004 var antalet påträffade arter mycket lågt och bottenfaunan uppvisade större 
skador än vid årets undersökning. Mätt som medelantalet taxa per prov är 
förändringarna mellan åren statistiskt signifikanta (Students t-test, tvåsidigt, 
p<0,01) (Figur 2). Det är svårt att ange vad som är den primära orsaken till de 
betydande skillnader som kan ses jämfört med tidigare undersökningar, men 
sannolikt sker läckage från två närliggande deponier med varierande 
vattenkvaliteten som följd.  

Två ovanliga bäcksländor påträffades. Dessa betecknas som ovanliga i södra 
Sverige, men är dock relativt vanliga i regionen. Detta gör att naturvärdet med 
avseende på bottenfaunan inte bedöms som högt (Bilaga 1). 

Lokal 2-vid trumman 
Resultatet visade på en mycket artfattig fauna med en låg individtäthet (Bilaga 
1). Bottenfaunan uppvisade stora skador, vilket bland annat kunde ses i det 
fåtaliga art- och individantalet av olika sländor (Figur 3 och Bilaga 2). 
Sannolikt fanns det även här mer än en faktor som påtagligt påverkade 
bottenfaunan negativt. Den samlade bedömningen var att bottenfaunan var 
påverkad av någon förorening, möjligen metaller. Vidare indikerade 
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bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen. Strax 
uppströms provområdet var vattendraget kulverterat under ett industriområde, 
vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt. Förutom detta var botten 
vid provtagningstillfället täckt av en brunröd fällning, troligtvis bestående av 
järn och mangan, vilket sannolikt bidragit till att förvärra skadorna. 

Bottenfaunan undersöktes också år 2004 (Figur 3). Liksom vid den nedre 
provpunkten (lokal 1) uppvisade bottenfaunan då större skador än vid årets 
undersökning. Vid det tillfället förekom dessutom utfällningar på botten i större 
omfattning än i årets undersökning. Mätt som medelantalet taxa per prov är 
förändringen mellan år 2004 och 2011 statistiskt signifikanta (Students t-test, 
tvåsidigt, p<0,01) (Figur 3). Det är svårt att ange vad som är den främsta 
orsaken till de skador som kan ses på bottenfaunan och de betydande skillnader 
som kan ses mellan åren, men sannolikt sker läckage från två närliggande 
deponier med varierande vattenkvaliteten som följd. 

Inga rödlistade eller i övrigt ovanliga arter påträffades. 
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Figur 2. Medelantalet taxa/prov från undersökningar av bottenfauna vid lokal 1-Äsperedsbäcken, 
nedre år 1999, 2004 och 2011. Felstaplarna visar 95% konfidensintervall. 
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Figur 3. Medelantalet taxa/prov från undersökningar av bottenfauna vid lokal 2-Äsperedsbäcken, 
vid trumman år 2004 och 2011. Felstaplarna visar 95% konfidensintervall. 
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Hultabäcken 
Resultatet visade på en artrik bottenfauna med ett högre artantal än vad som kan 
förväntas i ett vattendrag av Hultabäckens storlek (Bilaga 1). 
Artsammansättningen var normal för vattentypen och. påverkan av försurning, 
näringsämnen eller andra föroreningar kunde inte ses. Inte heller någon 
hydromorfologisk påverkan i form av reglering, rensning och kanalisering 
noterades.  

Bottenfaunan undersöktes även år 1992 (Figur 4). Då bedömdes bottenfaunan 
vara starkt eller mycket starkt påverkad av försurning och artantalet var mycket 
lågt. Sedan dess har en kraftig förbättring skett. Förändringen är statistiskt 
signifikant (Students t-test, tvåsidigt, p<0,001) (Figur 3). Hultabäcken är 
målområde för kalkning och skulle vara försurad om den inte kalkades 
(Vattenmyndigheten för Västerhavet 2009). 

En ovanlig nattslända registrerades. Naturvärdet med avseende på bottenfaunan 
bedöms dock inte som högt (Bilaga 1). 
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Figur 4. Medelantalet taxa/prov från undersökningar av bottenfauna vid lokal 3-Hultabäcken år 
1992 och 2011. Felstaplarna visar 95% konfidensintervall. 

 

Djupedalsbäcken 
Bottenfaunan var måttligt artrik med en artsammansättning som i stort kan 
betraktas som normal för ett vattendrag av denna typ (Bilaga 1). Möjligen var 
artantalet lite lägre än förväntat, vilket kan bero på förekomsten av höga tätheter 
av märlkräftan Gammarus pulex (Bilaga 2). I vattendrag där märlkräfta 
uppträder i höga individtätheter har det vid ett flertal tidigare undersökningar 
visat sig att artantalen är något lägre än vad som kan sägas vara förväntat. 
Sannolikt beror detta bl.a. på konkurrens om föda och livsmiljöer. Påverkan av 
försurning, näringsämnen eller andra föroreningar kan inte ses, ej heller någon 
hydromorfologisk påverkan. Bottenfaunan har inte undersökts tidigare. 

9 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 - R: 2012:10 

Två ovanliga bäcksländor påträffades. Dessa betecknas som ovanliga i södra 
Sverige, men är dock relativt vanliga i regionen. Detta gör att naturvärdet med 
avseende på bottenfaunan inte bedöms som högt (Bilaga 1). 

Status och expertbedömningar 
Klassningar av bottenfaunan i enlighet med Naturvårdsverkets kriterier samt 
våra egna expertbedömningar redovisas i Tabell 2. Naturvårdsverkets 
klassningar avvek jämfört med expertbedömningarna i några fall, särskilt vid 
lokalerna i Äsperedsbäcken.  

Expertdömningen av annan påverkan avser här effekter på bottenfaunan av 
föroreningar från närliggande deponier, sannolikt metaller. 

 

Tabell 2. Klassningar av bottenfaunan enligt Naturvårdsverkets kriterier samt egna 
expertbedömningar. 

  Naturvårdsverkets kriterier 

 Surhetsklass Ekologisk kvalitet Näringspåverkan 

Lokal MISA ASPT-index DJ-index 

1. Äsperedsbäcken Nära neutralt Hög Hög 

2. Äsperedsbäcken Surt God God 

3. Hultabäcken Nära neutralt Hög Hög 

4. Djupedalsbäcken Nära neutralt Hög Hög 

 

  Expertbedömningar 

 Surhets- Status m.a.p. Status m.a.p. 

Lokal klass eutrofiering annan påverkan 

1. Äsperedsbäcken Måttligt surt Måttlig Måttlig 

2. Äsperedsbäcken Måttligt surt Måttlig Otillfredsst. 

3. Hultabäcken Nära neutralt Hög Hög 

4. Djupedalsbäcken Nära neutralt God Hög 
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Slutsats 
Vid de båda provpunkterna i Äsperedsbäcken uppvisade bottenfaunan skador, 
sannolikt beroende på läckage av föroreningar från närliggande deponier, och 
uppströms kulvertering. Bottenfaunan i Hultabäcken och Djupedalsbäcken 
uppvisade i stort förväntade artantal och artsammansättningar och bedömdes 
inte vara påverkade av några föroreningar. Inga rödlistade arter påträffades, 
men fyra ovanliga sländarter noterades. Flertalet är dock vanliga i regionen och 
bottenfaunan bedömdes därför inte ha förhöjda naturvärden. 
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Bilaga 1 - Resultatsidor 
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Förklaring till artlistor – bottenfauna

Det. = Ansvarig för artbestämning. 
 
Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella 
tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 2=måttlig förekomst och 
3=riklig förekomst/dominant. 
 
 
Försurningskänslighet (Fk): 
0 – taxa vars toleransgräns är okänd 
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5 
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0 
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5 
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2 
 
Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 
Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 
Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
____________________________________________________________________________ 
1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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1. Äsperedsbäcken, Nedre Datum: 

Kommun: Göteborg Koordinat: 6407809/326033

0-10 meter uppströms biflöde från Långevattnet

Naturvårdsverkets kriterier (2007) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass
MISA:
ASPT-index:
DJ-index:

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på eutrofiering
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index
Totalantal taxa: lågt Naturvärden i övrigt 6
Taxaindex (%): måttligt högt Rödlistade/ovanliga arter
Individtäthet (antal/m2): måttligt högt Nemoura flexuosa 3 poäng
EPT-index: lågt Nemurella pictetii 3 poäng
Diversitetsindex: lågt
Danskt faunaindex: högt Övriga kriterier
Surhetsindex: måttligt högt Diversitet 0 poäng
Föroreningsindex: lågt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning av påverkan/status
År Försurning/Surhet Annan påverkan
1999 Ingen eller obetydlig Ingen eller obetydlig
2004 Ingen eller obetydlig Betydlig
2011 Måttligt surt Måttlig status

Kommentar

5
4

2,64

5,2

21

Hög1,00

Måttligt surt
Måttlig

2011-10-26

0,89 Nära neutralt
0,97 Hög

Måttlig
Måttlig

6

42

64
556

10

8

Bottenfaunan uppvisade skador, vilket bland annat kunde ses i det fåtaliga art- och individantalet av olika 
sländor. Sannolikt fanns här mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt. Den samlade 
bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening, möjligen metaller. Vidare indikerade 
bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen. Längre uppströms var vattendraget 
kulverterat under ett industriområde, vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt.  Lokalen 
undersöktes också år 2004 och 1999. År 1999 bedömdes inte bottenfaunan vara påverkad av någon 
förorening och antalet taxa var betydligt högre med en för vattentypen normal artsammansättningen. År 2004 
uppvisade bottenfaunan större skador än vid årets undersökning. Det är svårt att ange vad som är orsaken till 
de betydande skillnader som kan ses mellan åren, men sannolikt sker läckage från två närliggande deponier 
med varierande vattenkvaliteten som följd.

0
1
2
3
4
5
6
7

0

20

40

60

1999 2004 2011

Taxa

MISA

ASPT

Antal taxa/MISA ASPT‐index

 

16 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 - R: 2012:10 

2. Äsperedsbäcken, Vid trumman Datum: 

Kommun: Göteborg Koordinat: 6408093/326470

10-20 meter nedströms elstängslet

Naturvårdsverkets kriterier (2007) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass
MISA:
ASPT-index:
DJ-index:

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på eutrofiering
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index
Totalantal taxa: mycket lågt Naturvärden i övrigt 0
Taxaindex (%): lågt Rödlistade/ovanliga arter
Individtäthet (antal/m2): lågt Inga rödlistade eller
EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades
Diversitetsindex: lågt
Danskt faunaindex: lågt Övriga kriterier
Surhetsindex: lågt Diversitet 0 poäng
Föroreningsindex: mycket lågt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning av påverkan/status
År Försurning/Surhet Annan påverkan
2004 Ingen eller obetydlig Stark eller mycket stark
2011 Måttligt surt Otillfredsställande status

Kommentar

3
2

2,54

4,4

17

God0,60

Måttligt surt
Måttlig

2011-10-26

0,37 Surt
0,82 God

Måttlig
Otillfredsställande

4

18

51
342

8

5

Bottenfaunan uppvisade skador, vilket bland annat kunde ses i det fåtaliga art- och individantalet av olika 
sländor. Sannolikt fanns här mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt. Den samlade 
bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening, möjligen metaller. Vidare indikerade 
bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen. Strax uppströms var vattendraget 
kulverterat under ett industriområde, vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt.  Botten var vid 
provtagningstillfället täckt av en brunröd fällning, troligtvis bestående av järn och mangan, vilket sannolikt 
bidragit till skadorna. Lokalen undersöktes också år 2004. Då uppvisade bottenfaunan större skador än vid 
årets undersökning. Vid det tillfället förekom utfällningar på botten i något större omfattning än 2011. Det är 
svårt att ange vad som är den främsta orsaken till de betydande skillnader som kan ses mellan åren, men 
sannolikt sker läckage från två närliggande deponier med varierande vattenkvaliteten som följd.
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3. Hultabäcken, Hälbo Datum: 

Kommun: Göteborg Koordinat: 6410542/328949

20-30 m uppströms gärdesgård, ca 50 m nedströms litet fall

Naturvårdsverkets kriterier (2007) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass
MISA:
ASPT-index:
DJ-index:

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på eutrofiering
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index
Totalantal taxa: högt Naturvärden i övrigt 5
Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter
Individtäthet (antal/m2): måttligt högt Hydropsyche saxonica 3 poäng
EPT-index: högt
Diversitetsindex: högt
Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier
Surhetsindex: högt Diversitet 1 poäng
Föroreningsindex: mycket högt Antal taxa 1 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning av påverkan/status
År Försurning/Surhet Annan påverkan
1992 Stark eller mycket stark Ingen eller obetydlig
2011 nära neutralt hög status

Kommentar

9
12

3,95

6,5

41

Hög2,00

Nära neutralt
Hög

2011-10-26

0,99 Nära neutralt
1,21 Hög

Hög
Hög

7

47

120
1 014

15

24

Bottenfaunan var artrik med en artsammansättning som var förväntad i ett vattendrag av denna typ. Påverkan 
av försurning, näringsämnen eller andra föroreningar kunde inte ses, ej heller någon negativ 
hydromorfologisk påverkan. Jämfört med undersökningen 1992 har en kraftig förbättring skett, sannolikt 
beroende på att avrinningsområdet har kalkats. 
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4. Djupedalsbäcken, uppstr. Norrleden Datum: 

Kommun: Göteborg Koordinat: 6410586/318345

0-10 meter nedströms kulvert

Naturvårdsverkets kriterier (2007) Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass
MISA:
ASPT-index:
DJ-index:

Expertbedömning
Surhetsklass
Status med avseende på eutrofiering
Status med avseende på hydromorfologisk påverkan
Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index
Totalantal taxa: måttligt högt Naturvärden i övrigt 6
Taxaindex (%): mycket högt Rödlistade/ovanliga arter
Individtäthet (antal/m2): måttligt högt Capnia bifrons 3 poäng
EPT-index: måttligt högt Nemurella pictetii 3 poäng
Diversitetsindex: måttligt högt
Danskt faunaindex: mycket högt Övriga kriterier
Surhetsindex: mycket högt Diversitet 0 poäng
Föroreningsindex: högt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar
Bottenfaunan har inte undersökts tidigare.

Expertbedömning av påverkan/status
År Försurning/Surhet Annan påverkan
2011 Nära neutralt Hög status

Kommentar

Hög
Hög

7

41

91
1 134

12

14

Bottenfaunan var måttligt artrik med en artsammansättning som i stort kunde betraktas som normal för ett 
vattendrag av denna typ. Möjligen var artantalet lite lägre än förväntat, vilket kan bero på höga tätheter av 
märlkräftan Gammarus pulex . I vattendrag där märlkräfta uppträder i höga individtätheter har det vid ett flertal 
tiidigare undersökningar visat sig att artantalen är något lägre än vad som kan sägas vara förväntat. Sannolikt 
beror detta bl.a. på konkurrens om föda och livsmiljöer. Påverkan av försurning, näringsämnen eller andra 
föroreningar kunde inte ses, ej heller någon negativ hydromorfologisk påverkan.

2011-10-26
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Bilaga 2 - Artlistor 
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Förklaring till artlistor – bottenfauna

Det. = Ansvarig för artbestämning. 
 
Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella 
tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 2=måttlig förekomst och 
3=riklig förekomst/dominant. 
 
 
Försurningskänslighet (Fk): 
0 – taxa vars toleransgräns är okänd 
1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 
2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5 
3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0 
4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5 
5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2 
 
Funktionell grupp (Fg): 
0 – ej känd 
1 – filtrerare 
2 – detritusätare 
3 – predatorer 
4 – skrapare 
5 – sönderdelare 
 
Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg): 
0 – taxa vars känslighet är okänd 
1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering 
2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 
3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten 
4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten 
5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten 
 
Raritetskategori (Rk): 
RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  
CR – Akut Hotad (Critically Endangered) 
EN – Starkt Hotad (Endangered) 
VU – Sårbar (Vulnerable) 
NT – Nära hotad (Near Threatened) 
DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 
Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 
 
____________________________________________________________________________ 
1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
 
1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator. 
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1. Äsperedsbäcken, Nedre

Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB

Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI       PROV
Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta 0 2 0 23 25 16 44 16 24,8 17,8

HIRUDINEA, iglar
HHelobdella stagnalis - (Linné, 1758) 3 3 2 1 1 0,4 0,3
ISOPODA, gråsuggor
Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 23 14 23 11 18 17,8 12,8

EPHEMEROPTERA, dagsländor
Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 43 16 13 19 24 23,0 16,5
Baetis sp. 0 4 0 13 8 5 10 12 9,6 6,9

PLECOPTERA, bäcksländor
BBrachyptera sp. 0 4 3 2 1a 0,6 0,4
NNemoura flexuosa - Aubert, 1949 1 5 4 Ov 1 Plecoptera 0,2 0,1
NNemoura sp. 0 5 0 2 1a 0,6 0,4
NNemurella pictetii - Klapalék, 1900 1 2 4 Ov 1 Plecoptera 0,2 0,1
TRICHOPTERA, nattsländor
Limnephilidae 0 5 0 2 4 1,2 0,9
Micropterna sequax - Mc Lachlan, 1875 0 5 0 1 0,2 0,1
Micropterna sp. 0 5 0 1 0,2 0,1
Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 1 3 3 1 1 0,4 0,3
Polycentropodidae 0 0 0 1 0,2 0,1
Rhyacophila fasciata - Hagen, 1859 2 3 3 1 2 1 5 1,8 1,3
Rhyacophila sp. 0 3 3 1 1 0,4 0,3
Sericostoma personatum - (Spence, 1826) 2 5 4 1 0,2 0,1

COLEOPTERA, skalbaggar
EElodes sp. Lv. 0 2 0 1 0,2 0,1
HHydraena gracilis Ad. - Germar, 1824 3 4 4 1 0,2 0,1
SScirtes sp. * 0 5 0
DIPTERA, tvåvingar   
Ceratopogonidae 0 0 0 2 1 2 1,0 0,7
Chironomidae 0 0 0 47 75 40 28 75 53,0 38,1
Limoniidae 0 0 0 3 1 2 1,2 0,9
Pediciidae 0 3 0 1 1 0,4 0,3
Tabanidae * 0 3 0
Tipulidae 0 5 0 1 0,2 0,1

BIVALVIA, musslor
PPisidium sp. 1 1 0 3 1 1 1,0 0,7

SUMMA (antal individer): 161 146 106 119 163 139,0 100
SUMMA (antal taxa): 10 10 11 10 11 10,4

2011-10-26 x: 6407809    y: 326033

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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2. Äsperedsbäcken, Vid trumman

Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB

Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI       PROV
Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar
Polycelis sp. 1 3 0 1 0,2 0,2

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta 0 2 0 25 20 8 23 13 17,8 20,8

ISOPODA, gråsuggor
Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 5 1 3 7 10 5,2 6,1

ACARI, sötvattenskvalster
Acari 0 3 0 1 0,2 0,2

EPHEMEROPTERA, dagsländor
Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 2 2 4 2 5 3,0 3,5
Cloeon sp. (dipterum gr.) * 0 4 3

PLECOPTERA, bäcksländor
NNemoura cinerea - (Retzius, 1783) 1 5 3 10 4 11 6 10a 8,2 9,6
NNemoura sp. 0 5 0 4 6 4 11 19a 8,8 10,3
TRICHOPTERA, nattsländor
Limnephilidae 0 5 0 3 1 0,8 0,9
Micropterna lateralis - (Stephens, 1834) 0 5 0 1 0,2 0,2
Micropterna sp. 0 5 0 1 2 1 0,8 0,9
Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 1 3 3 2 1 0,6 0,7

COLEOPTERA, skalbaggar
HHelophorus sp. Ad. 0 5 0 1 0,2 0,2
DIPTERA, tvåvingar   
Ceratopogonidae 0 0 0 2 0,4 0,5
Chironomidae 0 0 0 47 9 18 53 59 37,2 43,5
Pediciidae 0 3 0 1 1 0,4 0,5
Simuliidae 0 1 0 1 1 3 1,0 1,2
Tipulidae 0 5 0 1 0,2 0,2

GASTROPODA, snäckor
Stagnicola palustris - (O.F. Müller, 1774) 0 4 0 1 0,2 0,2

BIVALVIA, musslor
PPisidium sp. 1 1 0 1 0,2 0,2

SUMMA (antal individer): 100 46 48 110 124 85,6 100
SUMMA (antal taxa): 10 9 5 10 10 8,8

2011-10-26 x: 6408093    y: 326470

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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3. Hultabäcken, Hälbo

Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB

Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI       PROV
Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta 0 2 0 12 11 2 1 2 5,6 2,2

ACARI, sötvattenskvalster
Acari 0 3 0 1 2 8 2,2 0,9

ODONATA, trollsländor
Cordulegaster boltonii - (Donovan, 1807) 3 3 3 2 2 0,8 0,3

EPHEMEROPTERA, dagsländor
Baetis muticus - (Linné, 1758) 4 4 3 9 14 49 5 25 20,4 8,1
Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 17 57 85 110 55 64,8 25,6
Baetis sp. 0 4 0 4 17 36 15 20 18,4 7,3
Centroptilum luteolum - (Müller, 1776) 2 4 3 2 0,4 0,2
Ephemera danica - (Müller, 1764) 4 1 3 2 1 0,6 0,2
Ephemera sp. 3 1 3 6 1 3 2,0 0,8
Leptophlebia marginata - (Linné, 1767) 1 2 3 1 0,2 0,1
Nigrobaetis niger - (Linnaeus, 1761) 2 4 3 13 9 28 10,0 3,9

PLECOPTERA, bäcksländor
AAmphinemura sulcicollis - (Stephens, 1836) 1 4 4 1ecoptera 0,2 0,1
BBrachyptera sp. 0 4 3 1ecoptera 0,2 0,1
I Isoperla difformis - (Klapalék, 1909) 1 3 3 4 1 1 1a 1,4 0,6
LLeuctra hippopus - (Kempny, 1899) 1 2 3 15 4 35 9 12a 15,0 5,9
LLeuctra nigra - (Olivier, 1811) 1 2 4 9 2 6 3a 4,0 1,6
LLeuctra sp. 0 2 0 2 1 2 Plecoptera 1,0 0,4
NNemoura avicularis - Morton, 1894 2 5 4 1 Plecoptera 0,2 0,1
PProtonemura meyeri - (Pictet, 1841) 1 5 4 5 1 1a 1,4 0,6
MEGALOPTERA, sävsländor
Sialis fuliginosa - Pictet, 1836 2 3 5 1 4 1 2 1,6 0,6

TRICHOPTERA, nattsländor
Agapetus ochripes - Curtis, 1834 3 4 4 5 4 26 17 10,4 4,1
Hydropsyche saxonica - Mc Lachlan, 1884 4 1 4 Ov 1 7 2 2,0 0,8
Hydropsyche siltalai - Döhler, 1963 1 1 3 12 11 3 10 7,2 2,8
Limnephilidae 0 5 0 5 1 1 1 1 1,8 0,7
Lype phaeopa - (Stephens, 1836) 4 4 2 1 0,2 0,1
Oxyethira sp. 2 0 0 1 0,2 0,1
Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 1 3 3 1 2 0,6 0,2
Polycentropodidae 0 0 0 3 1 0,8 0,3
Rhyacophila fasciata - Hagen, 1859 2 3 3 1 2 0,6 0,2
Rhyacophila nubila - (Zetterstedt, 1840) 1 3 3 2 0,4 0,2
Rhyacophila sp. 0 3 3 1 1 0,4 0,2
Sericostoma personatum - (Spence, 1826) 2 5 4 6 6 18 7 3 8,0 3,2
Silo pallipes - (Fabricius, 1781) 2 4 3 1 2 0,6 0,2

COLEOPTERA, skalbaggar
EElmis aenea Lv. - (Müller, 1806) 2 4 4 3 3 4 2 4 3,2 1,3
EElodes sp. Lv. 0 2 0 1 1 1 0,6 0,2
HHydraena gracilis Ad. - Germar, 1824 3 4 4 2 21 39 33 58 30,6 12,1
HHydraena sp. (riparia/britteni) Ad. 0 4 3 1 0,2 0,1
LLimnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881 2 4 3 1 0,2 0,1
DIPTERA, tvåvingar   
Ceratopogonidae 0 0 0 1 1 1 2 1,0 0,4
Chironomidae 0 0 0 16 5 16 2 7 9,2 3,6
Empididae 0 3 0 2 0,4 0,2
Limoniidae 0 0 0 1 2 1 2 1 1,4 0,6
Pediciidae 0 3 0 1 2 5 2 2 2,4 0,9
Simuliidae 0 1 0 45 12 40 19,4 7,7
Tabanidae 0 3 0 1 0,2 0,1

BIVALVIA, musslor
PPisidium sp. 1 1 0 1 3 1 1,0 0,4

SUMMA (antal individer): 135 182 424 239 287 253,4 100
SUMMA (antal taxa): 24 21 30 22 29 25,2

2011-10-26 x: 6410542    y: 328949

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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4. Djupedalsbäcken, uppströms Norrleden

Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB

Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI       PROV
Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar
Oligochaeta 0 2 0 6 24 10 5 9,0 3,2

AMPHIPODA, märlkräftor
Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 44 44 50 20 36 38,8 13,7

ISOPODA, gråsuggor
Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 10 4 1 1 3,2 1,1

ACARI, sötvattenskvalster
Acari 0 3 0 1 1 0,4 0,1

EPHEMEROPTERA, dagsländor
Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 12 250 84 144 64 110,8 39,1
Baetis sp. 0 4 0 5 110 36 48 22 44,2 15,6
Centroptilum luteolum - (Müller, 1776) 2 4 3 22 4,4 1,6
Leptophlebia sp. 1 2 3 1 0,2 0,1
Nigrobaetis niger - (Linnaeus, 1761) 2 4 3 2 0,4 0,1

PLECOPTERA, bäcksländor
BBrachyptera sp. 0 4 3 3 1ecoptera 0,8 0,3
CCapnia bifrons - (Newman, 1839) 0 5 4 Ov 1ecoptera 0,2 0,1
I Isoperla sp. 0 3 0 1 1 1 1a 0,8 0,3
NNemoura avicularis - Morton, 1894 * 2 5 4 Plecoptera
NNemurella pictetii - Klapalék, 1900 1 2 4 Ov 1 Plecoptera 0,2 0,1
TRICHOPTERA, nattsländor
Glyphotaelius pellucidus - (Retzius, 1783) 1 5 2 1 0,2 0,1
Limnephilidae 0 5 0 60 4 3 13,4 4,7
Lype sp. 4 4 2 1 0,2 0,1
Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 1 3 3 1 0,2 0,1
Rhyacophila fasciata - Hagen, 1859 2 3 3 2 3 2 1 1,6 0,6
Rhyacophila sp. 0 3 3 1 2 0,6 0,2
Sericostoma personatum - (Spence, 1826) 2 5 4 2 0,4 0,1

COLEOPTERA, skalbaggar
EElmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 9 10 6 5,0 1,8
EElmis aenea Lv. - (Müller, 1806) 2 4 4 1 15 14 4 4 7,6 2,7
EElodes sp. Lv. * 0 2 0
HHydraena gracilis Ad. - Germar, 1824 3 4 4 44 36 22 12 22,8 8,0
PPlatambus maculatus Lv. - (Linné,1758) 1 3 2 3 0,6 0,2
DIPTERA, tvåvingar   
Ceratopogonidae 0 0 0 5 1,0 0,4
Chironomidae 0 0 0 20 1 4 1 5,2 1,8
Limoniidae 0 0 0 1 1 1 0,6 0,2
Pediciidae 0 3 0 2 4 1 5 2,4 0,8
Simuliidae 0 1 0 3 3 25 7 7,6 2,7
Tabanidae * 0 3 0
Tipulidae 0 5 0 1 2 1 0,8 0,3

BIVALVIA, musslor
PPisidium sp. * 1 1 0

SUMMA (antal individer): 192 524 258 278 166 283,6 100
SUMMA (antal taxa): 16 16 13 11 14 14,0

2011-10-26 x: 6410586    y: 318345

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Bilaga 3 - Lokalbeskrivningar 
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1. Äsperedsbäcken
Nedre

Vattenområdesuppgifter
Huvudflodområde: 108 Göta älv Top. Karta: 7B SO
Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6407809 / 326033
Kommun: Göteborg

Provtagningsuppgifter
Datum: Metodik: SS-EN 27 828
Provtagare: Alf Engdahl Provyta (m2): 0,25
Organisation: Medins Biologi AB Antal prov: 5
Syfte: recipientkontroll Kemiprov (j/n): nej

Lokaluppgifter
Lokalens längd: 10 m Lokalens maxdjup: 0,3 m
Lokalens bredd: 1,5 m Vattenhastighet: ström (0,2 - 0,7 m/s)
Vattendragsbredd (våt yta): 1,5 m, uppskattad Grumlighet: klart
V-dragsbredd (normal fåra): 2 m Vattenfärg: klart
Vattennivå: låg Vattentemperatur: 7,5 °C
Lokalens medeldjup: 0,1 m Trofinivå: mesotrof
Märkning av lokal:

Bottensubstrat och vattenvegetation (dominerande typ och täckningsgrad i %)
Oorganiskt mtrl, dom. 1: fin sten Vegetationstyp, dom. 1: -
Oorganiskt mtrl, dom. 2: grus Vegetationstyp, dom. 2: -
Oorganiskt mtrl, dom. 3: grov sten Vegetationstyp, dom. 3: -

Finsediment: saknas Grova block: saknas Mossor: saknas
Sand: <5% Häll: saknas Påväxtalger: saknas
Grus: 5-50% Övervattensv: saknas Fin detritus: saknas
Fin sten: >50% Flytbladsv: saknas Grov detritus: 5-50%
Grov sten: 5-50% Långskottsv: saknas Fin död ved: <5%
Fina block: <5% Rosettväxter: saknas Grov död ved: saknas

Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)
Dominerande 1: lövskog Dominerande 2: - Dominerande 3: -

Strandzon 0-5 m Vegetationstyp: Dom. art: Sub.dom. art:
Dominerande 1: träd al alm
Dominerande 2: - - -
Dominerande 3: - - -
Beskuggning: >50%

Påverkan Typ: Styrka:
A: - saknas
B: - -
C: - -

Övrigt

2011-10-26

 Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

0-10 meter uppströms biflöde från Långevattnet

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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2. Äsperedsbäcken
Vid trumman

Vattenområdesuppgifter
Huvudflodområde: 108 Göta älv Top. Karta: 7B SO
Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6408093 / 326470
Kommun: Göteborg

Provtagningsuppgifter
Datum: Metodik: SS-EN 27 828
Provtagare: Alf Engdahl Provyta (m2): 0,25
Organisation: Medins Biologi AB Antal prov: 5
Syfte: recipientkontroll Kemiprov (j/n): nej

Lokaluppgifter
Lokalens längd: 10 m Lokalens maxdjup: 0,3 m
Lokalens bredd: 2 m Vattenhastighet: ström (0,2 - 0,7 m/s)
Vattendragsbredd (våt yta): 2 m, uppskattad Grumlighet: grumligt
V-dragsbredd (normal fåra): 2 m Vattenfärg: färgat
Vattennivå: medel Vattentemperatur: 7,5 °C
Lokalens medeldjup: 0,2 m Trofinivå: mesotrof
Märkning av lokal:

Bottensubstrat och vattenvegetation (dominerande typ och täckningsgrad i %)
Oorganiskt mtrl, dom. 1: fin sten Vegetationstyp, dom. 1: -
Oorganiskt mtrl, dom. 2: grov sten Vegetationstyp, dom. 2: -
Oorganiskt mtrl, dom. 3: grus Vegetationstyp, dom. 3: -

Finsediment: saknas Grova block: saknas Mossor: saknas
Sand: <5% Häll: saknas Påväxtalger: saknas
Grus: 5-50% Övervattensv: saknas Fin detritus: saknas
Fin sten: >50% Flytbladsv: saknas Grov detritus: 5-50%
Grov sten: 5-50% Långskottsv: saknas Fin död ved: <5%
Fina block: <5% Rosettväxter: saknas Grov död ved: <5%

Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)
Dominerande 1: lövskog Dominerande 2: - Dominerande 3: -

Strandzon 0-5 m Vegetationstyp: Dom. art: Sub.dom. art:
Dominerande 1: träd alm al
Dominerande 2: - - -
Dominerande 3: - - -
Beskuggning: >50%

Påverkan Typ: Styrka:
A: - saknas
B: - -
C: - -

Övrigt

2011-10-26

Utfällningar av troligtvis järn- och mangan Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen 
kompletterades med ett kvalitativt prov.

10-20 meter nedströms elstängslet

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

29 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 - R: 2012:10 

3. Hultabäcken
Hälbo

Vattenområdesuppgifter
Huvudflodområde: 108 Göta älv Top. Karta: 7B SO
Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6410542 / 328949
Kommun: Göteborg

Provtagningsuppgifter
Datum: Metodik: SS-EN 27 828
Provtagare: Alf Engdahl Provyta (m2): 0,25
Organisation: Medins Biologi AB Antal prov: 5
Syfte: recipientkontroll Kemiprov (j/n): nej

Lokaluppgifter
Lokalens längd: 10 m Lokalens maxdjup: 0,5 m
Lokalens bredd: 2,5 m Vattenhastighet: ström (0,2 - 0,7 m/s)
Vattendragsbredd (våt yta): 3 m, uppskattad Grumlighet: klart
V-dragsbredd (normal fåra): 3 m Vattenfärg: färgat
Vattennivå: medel Vattentemperatur: 6 °C
Lokalens medeldjup: 0,3 m Trofinivå: mesotrof
Märkning av lokal:

Bottensubstrat och vattenvegetation (dominerande typ och täckningsgrad i %)
Oorganiskt mtrl, dom. 1: fin sten Vegetationstyp, dom. 1: -
Oorganiskt mtrl, dom. 2: sand Vegetationstyp, dom. 2: -
Oorganiskt mtrl, dom. 3: grov sten Vegetationstyp, dom. 3: -

Finsediment: <5% Grova block: <5% Mossor: saknas
Sand: 5-50% Häll: saknas Påväxtalger: saknas
Grus: 5-50% Övervattensv: saknas Fin detritus: saknas
Fin sten: 5-50% Flytbladsv: saknas Grov detritus: <5%
Grov sten: 5-50% Långskottsv: saknas Fin död ved: <5%
Fina block: 5-50% Rosettväxter: saknas Grov död ved: 5-50%

Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)
Dominerande 1: lövskog Dominerande 2: - Dominerande 3: -

Strandzon 0-5 m Vegetationstyp: Dom. art: Sub.dom. art:
Dominerande 1: träd al -
Dominerande 2: buskar - -
Dominerande 3: - - -
Beskuggning: >50%

Påverkan Typ: Styrka:
A: - saknas
B: - -
C: - -

Övrigt

2011-10-26

 Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

20-30 m uppströms gärdesgård, ca 50 m nedströms litet fall

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

30 
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 



Bottenfauna i Göteborgs kommun 2011 - R: 2012:10 

4. Djupedalsbäcken
uppströms Norrleden

Vattenområdesuppgifter
Huvudflodområde: 108 Göta älv Top. Karta: 7B SV
Län: 14 Västra Götaland Lokalkoordinater: 6410586 / 318345
Kommun: Göteborg

Provtagningsuppgifter
Datum: Metodik: SS-EN 27 828
Provtagare: Alf Engdahl Provyta (m2): 0,25
Organisation: Medins Biologi AB Antal prov: 5
Syfte: recipientkontroll Kemiprov (j/n): nej

Lokaluppgifter
Lokalens längd: 10 m Lokalens maxdjup: 0,6 m
Lokalens bredd: 2 m Vattenhastighet: ström (0,2 - 0,7 m/s)
Vattendragsbredd (våt yta): 2 m, uppskattad Grumlighet: grumligt
V-dragsbredd (normal fåra): 2 m Vattenfärg: klart
Vattennivå: medel Vattentemperatur: 7,5 °C
Lokalens medeldjup: 0,3 m Trofinivå: mesotrof
Märkning av lokal:

Bottensubstrat och vattenvegetation (dominerande typ och täckningsgrad i %)
Oorganiskt mtrl, dom. 1: grov sten Vegetationstyp, dom. 1: mossor
Oorganiskt mtrl, dom. 2: fin sten Vegetationstyp, dom. 2: -
Oorganiskt mtrl, dom. 3: sand Vegetationstyp, dom. 3: -

Finsediment: <5% Grova block: 5-50% Mossor: <5 %
Sand: 5-50% Häll: saknas Påväxtalger: saknas
Grus: <5% Övervattensv: saknas Fin detritus: <5%
Fin sten: 5-50% Flytbladsv: saknas Grov detritus: <5%
Grov sten: 5-50% Långskottsv: saknas Fin död ved: <5%
Fina block: 5-50% Rosettväxter: saknas Grov död ved: <5%

Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)
Dominerande 1: lövskog Dominerande 2: åker Dominerande 3: -

Strandzon 0-5 m Vegetationstyp: Dom. art: Sub.dom. art:
Dominerande 1: träd al lönn
Dominerande 2: buskar - -
Dominerande 3: - - -
Beskuggning: >50%

Påverkan Typ: Styrka:
A: - saknas
B: - -
C: - -

Övrigt

2011-10-26

 Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

0-10 meter nedströms kulvert

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Bilaga 4 - Beräknade index 
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Nr 1 2 3 4 

Vattendrag Äsperedsbäcken Äsperedsbäcken Hultabäcken Djupedalsbäcken 

Lokal Nedre Vid trumman Hälbo Uppstr norrleden 

Datum 2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26 2011-10-26 

Koordinater 6407809/326033 6408093/326470 6410542/328949 6410586/318345 

Totaltaxa 21 17 41 30 

Medeltaxa 10,4 8,8 25,2 14 

Täthet (antal/kvm) 556 342 1014 1134 

Diversitetsindex 2,6 2,5 3,9 3,0 

ASPT 5,2 4,4 6,5 6,0 

DJ-index 10 8 15 12 

Danskt Faunaindex 6 4 7 7 

Surhetsindex 5 3 9 11 

MISA 42 18 47 41 

Föroreningsindex 4 2 12 9 

EPT-index 8 5 24 14 

Naturvärdesindex 6 0 5 6 
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Bilaga 5 - Bedömningsgrunder 
för bottenfauna 
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Allmänt om biologiska undersökningar 
Biologiska undersökningar, som t ex bottenfauna i rinnande vatten, har många 
fördelar jämfört med enbart fysikalisk-kemiska mätningar. De viktigaste 
fördelarna är att man direkt undersöker de organismer man vill skydda och 
bevara samt att man får en integrerad bild av påverkan av flera olika faktorer 
under lång tid. Det är t ex mycket svårt att med punktvisa kemiska mätningar 
bestämma det lägsta pH-värdet, och därmed försurningsgraden, under året i ett 
vattendrag. Bottenfaunan fungerar som en bra indikator vid 
försurningsbedömningar eftersom känsliga arter kan dö efter bara några 
timmars påverkan. Viktigt är också att bottenfaunan inte bara är en indikator på 
miljöförändringar, utan i sig utgör ett naturvärde och ett viktigt inslag i den 
biologiska mångfalden. 

 

Bottenfauna 
Bottenfaunan i våra sjöar och vattendrag utgörs till största delen av insekter, 
men även snäckor, musslor, iglar, fåborstmaskar och kräftdjur förekommer. De 
flesta insekter i bottenfaunan har ett vattenlevande larvstadium, som utgör 
större delen av livscykeln, samt ett kortare landlevande adultstadium. 
Larvstadiet kan vara bara någon månad för vissa arter medan andra tillbringar 
flera år som larver innan de kläcks till vingade insekter. Några grupper av 
insekter har såväl larv- som adultstadium i vattnet.  

Artantal och artsammansättning varierar mycket, såväl inom ett vatten som 
mellan olika vatten. Detta beror dels på biologiska faktorer som t ex konkurrens 
och rovdjurens inverkan och dels på faktorer som inte har med biologiska 
förhållanden att göra, t ex lokalens struktur (bredd, djup, vattenhastighet, 
substrat med mera) och vattenkvaliteten. Ju mer lugnflytande ett vattendrag är 
desto större blir likheten med en sjö, bl a genom att syreinnehållet minskar. 
Botten består då ofta av mjukbotten och i sådana miljöer förekommer t ex få 
eller inga bäcksländor. Vidare ökar normalt antalet arter, samtidigt som 
artsammansättningen förändras, från källan till mynningen i ett vattendrag. Ökat 
näringsinnehåll i vattnet och bredare vattendrag som ger fler biotoper 
(”miljöer”) är några orsaker till detta. Man får även förändringar i 
artsammansättningen om en bäck torkar ut t ex under en torr sommar. Beroende 
på torrperiodens längd kommer kanske vissa arter att försvinna helt tills 
nykolonisation inträffar, medan arter med torktåliga stadier finns kvar vid 
periodens slut. 

Bottenfaunan har till stor del varit dåligt känd vad gäller arternas utbredning 
och vilka arter som är sällsynta eller hotade i svenska sjöar och vattendrag. 
Kunskapen är speciellt dålig om vilka arter som är hotade. I och med att 
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kunskapsläget successivt ökat, genom undersökningar av den typ som redovisas 
här, har det blivit möjligt att göra bedömningar av faunans naturvärden.  

För att kunna använda bottenfaunan som föroreningsindikator krävs kunskaper 
bl a om hur olika arter lever, i vilka miljöer de lever, deras livscykler, hur de 
påverkas av andra faktorer som inte har med miljöpåverkan att göra samt 
givetvis hur de reagerar på olika typer av föroreningar. När det gäller försurning 
så klarar vissa arter inte ett lågt pH utan slås ut, medan andra ökar i antal. Att 
arter försvinner när pH sjunker behöver inte alltid bero på att de själva drabbas, 
utan orsaken kan t ex vara att ett viktigt inslag i födan försvinner. 

Olika arters föroreningskänslighet, främst med avseende på försurning och 
organisk belastning, finns dokumenterad i en rad arbeten. I denna rapport har 
uppgifter hämtats, förutom från vårt eget databasmaterial, främst från Engblom 
& Lingdell (1983, 1985a, 1985b, 1987), Engblom m fl (1990), Raddum & 
Fjellheim (1984), Otto & Svensson (1983), Eriksson m fl (1981), Henrikson m 
fl (1983), Rosenberg & Resh (1993), Degerman m fl (1994), Moog (1995) och 
Wiederholm (1999). 

Det är viktigt att påpeka att de bedömningar som görs framförallt gäller faunan 
på den sträcka som undersökts. Det innebär t ex att en annan sträcka i ett 
vattendrag skulle kunna få en annan bedömning än den undersökta 

. 

Kriterier för biologisk bedömning 

Allmänt 
En bedömning av olika sorters påverkan på bottenfaunan grundar sig dels på 
faktiska kunskaper om olika arters föroreningskänslighet och dels på erfarenhet 
om hur det normalt ser ut på en lokal med ungefär samma naturliga 
förutsättningar som den undersökta. Erfarenheter hämtade från vår databas som 
innehåller undersökningar från cirka 2 500 olika vattendrag i Götaland och 
Svealand har därför använts vid bedömningarna. 

 

Bedömning av påverkan och tillstånd 
Naturvårdsverket har nyligen publicerat bedömningsgrunder som underlättar 
och likformar tolkningen av bottenfaunaundersökningar (Naturvårdsverkets 
handbok 2007:4). I Naturvårdsverkets handbok beskrivs ett antal nya 
bottenfaunaindex, samt hur man klassar den ekologiska statusen med hjälp av 
dessa index. Då proverna i denna undersökning analyserades var arbetet med de 
nya bedömningsgrunderna inte helt färdigt, och vi har därför valt att redovisa 
indexen enligt båda bedömningsgrunderna, men bedömt påverkan enligt det 
gamla systemet (Wiederholm 1999). 

För att underlätta och systematisera bedömningarna har Naturvårdsverket ställt 
upp gränsvärden för fyra typer av index (Wiederholm 1999). Dessa gränsvärden 
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används för att bedöma och klassa dels tillstånd och dels avvikelse från 
jämförvärden. Två av indexen, Shannon index och ASPT-index, kan 
karakteriseras som allmänna föroreningsindex men de fungerar huvudsakligen 
bäst på att mäta graden av påverkan från näringsämnen/organiskt material. De 
två andra indexen är mer specialiserade. Danskt faunaindex mäter och klassar 
tillståndet när det gäller näringsämnen/organiskt material och Surhetsindex 
mäter och klassar graden av försurningspåverkan. När det gäller 
tillståndsklassningen har vi valt att ändra Naturvårdsverkets klassgränser för 
Shannon index. Detta gäller både i sjöar och i vattendrag.  

Motivet är att de föreslagna klassgränserna inte ger någon bra upplösning med 
den metodik vi använt i den här undersökningen. Naturvårdsverkets 
klassgränser togs fram med hjälp av ett databasmaterial (riksinventeringen 
1995) vars resultat bygger på en annorlunda metodik. När det gäller 
Surhetsindex i sjöar har vi också gjort en smärre justering för klassgränsen 
mellan lågt och måttligt högt index. Motivet för denna ändring är att vi anser att 
alltför många opåverkade sjöar annars skulle bedömas som 
försurningspåverkade. De i rapporten använda klassgränserna redovisas i tabell 
1 och 2. 

 

 

Tabell 1. Tillståndsklassning av bottenfauna i rinnande vatten. 

Klass Benämning Shannons diver- ASPT- Danskt fauna- Surhets-/Förorenings-
sitetsindex index index index

1 Mycket högt index >4,15 >6,9 7 >10
2 Högt index 3,85-4,15 6,1-6,9 6 6-10
3 Måttligt högt index 2,95-3,85 5,3-6,1 5 4-6
4 Lågt index 2,35-2,95 4,5-5,3 4 2-4
5 Mycket lågt index ≤2,35 ≤4,5 ≤3 ≤2

Klass Benämning Individtäthet Totalantal Medelantal taxa EPT index
(antal/m2) taxa per prov

1 Mycket högt index >3000 >50 >30 >29
2 Högt index 1500-3000 40-50 25-30 22-29
3 Måttligt högt index 500-1500 25-40 15-25 12-22
4 Lågt index 200-500 18-25 10-15 7-12
5 Mycket lågt index ≤200 ≤18 ≤10 ≤7
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Tabell 2. Tillståndsklassning av bottenfauna i sjöar. 

Klass Benämning Shannons diver- ASPT- Danskt fauna- Surhets-/Förorenings-
sitetsindex index index index

1 Mycket högt index >4,00 >6,4 >5 >8
2 Högt index 3,80-4,00 5,8-6,4 5 5-8
3 Måttligt högt index 2,85-3,80 5,2-5,8 4 3-5
4 Lågt index 2,45-2,85 4,5-5,2 3 1-3
5 Mycket lågt index ≤2,45 ≤4,5 ≤2 ≤1

Klass Benämning Individtäthet Totalantal Medelantal taxa EPT-index
(antal/m2) taxa per prov

1 Mycket högt index >1000 >35 >18 >17
2 Högt index 700-1000 30-35 16-18 14-17
3 Måttligt högt index 300-700 20-30 11-16 10-14
4 Lågt index 150-300 15-20 8-11 8-10
5 Mycket lågt index ≤ 150 ≤15 ≤8 ≤8  

 

 

Vi har också valt att sätta upp gränsvärden för ytterligare några index som vi 
tycker är viktiga att använda vid bedömningarna (tabell 1 och 2). När det gäller 
totalantalet påträffade taxa, medelantalet taxa per prov och EPT-index har 
klassgränserna valts vid 10, 25, 75 och 90 procents persentilerna i vårt egna 
databasmaterial. När det gäller individtätheten har klassgränserna valts för att 
ge en grov uppskattning av den biologiska produktionen. EPT-index beräknas 
som summan av antalet arter inom grupperna Ephemeroptera, Plecoptera och 
Trichoptera (dag- bäck- och nattsländor). 

De använda gränserna får inte tolkas så att man sätter likhetstecken mellan 
bedömningen måttlig och normal. Normalt är t ex att hitta låga individtätheter i 
oligotrofa vattendrag och höga tätheter i mera näringsrika. Ett annat exempel är 
att man normalt hittar färre arter i små vattendrag än i stora. Därför kan det bli 
så att bedömningen av antal taxa blir något missvisande beroende på om 
vattendraget är stort eller litet. Viktigt att påpeka är också att det artantal, eller 
antalet arter/taxa, som anges är det minsta antalet arter som med säkerhet finns 
på lokalen. Detta gäller även vid beräkning av EPT-index. 

 

Bedömning av påverkan 
Det stora antalet index för att beskriva tillstånd och avvikelser innebär att det 
finns ett behov av en sammanfattande bedömning av resultaten. Vi har därför 
valt att bedöma bottenfaunan och sammanfatta påverkansgraden i tre klasser: 

 

• Ingen eller obetydlig påverkan 

• Betydlig påverkan 

• Stark eller mycket stark påverkan 
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Detta görs vid varje lokal för att bedöma graden av försurningpåverkan, graden 
av påverkan från näringsämnen/organiskt material och om det anses nödvändigt 
för annan påverkan. Annan påverkan är ett begrepp som kan innefatta ett flertal 
olika miljöproblem, t ex utsläpp av giftiga ämnen eller metaller, utsläpp av olja 
och regleringseffekter.  

Försurningspåverkan 
Försurningspåverkan bedöms huvudsakligen med hjälp av Surhetsindex 
(Wiederholm 1999). För att få en så korrekt bedömning av bottenfaunans 
försurningsstatus på lokalen som möjligt, har ett flertal kriterier hos 
bottenfaunan utnyttjats. Fördelen med att bedöma efter flera kriterier är att 
risken för felbedömningar minskar. Om t ex bedömningen enbart grundade sig 
på känsligaste arten skulle en felbedömning göras om ingen känslig art hittades 
trots att vattendraget var opåverkat av försurning.  

Påverkan av näringsämnen/organiskt material 
När ett vatten utsätts för en belastning av näringsämnen leder detta bl a till en 
ökad växtproduktion, vilket i sin tur leder till en ökad djurproduktion. Den 
ökade näringsstatusen (eutrofieringen) kan, om den blir för stor, ge allvarliga 
negativa effekter på bottenfaunan bl a på grund av att syrgashalten i vattnet 
minskar. Naturvårdsverket redovisar två index för bedömning av påverkan av 
näringsämnen/organisk belastning med hjälp av bottenfaunasamhället 
(Wiederholm 1999). ASPT-index är ett ”renvattensindex” som baseras på 
förekomst av i huvudsak känsliga eller toleranta djurgrupper. Ett lågt värde 
visar att det i huvudsak förekommer toleranta grupper, vilket därmed indikerar 
att vattenkvaliteten är dålig. Ett högt värde visar att det i huvudsak förekommer 
känsliga grupper, vilket indikerar att vattenkvaliteten är god. Med Danskt 
faunaindex undersöker man om vattendraget hyser vissa nyckelarter eller 
nyckelsläkten med varierande tolerans för näringsämnen/organiskbelastning. 
Även här indikerar ett lågt värde en dålig vattenkvalitet (höga halter av 
näringsämnen eller en hög belastning av organiskt material) och ett högt värde 
en god vattenkvalitet (låga halter av näringsämnen och en liten belastning av 
organiskt material). Vid den sammanvägda bedömningen av vattenkvaliteten 
har förutom dessa index även bottenfaunans diversitet (Shannon index) använts. 

Hydromorfologisk påverkan 
Från och med hösten 2010 har bedömningen ”hydromorfologisk påverkan” 
brutits ur bedömningen ”annan påverkan” (se nedan) i ett försök att bättre 
beskriva och bedöma fysisk påverkan i våra vattendrag. Vid denna utvärdering 
användes ett nytt index som tagits fram på Medins för att bedöma påverkan på 
bottenfaunan (Ericsson, U. 2010). Indexet utnyttjar att vattendragens bredd är 
en av de viktigaste faktorerna som avgör antalet taxa på en lokal (Malmqvist & 
Hoffsten 2000). Genom att jämföra det uppmätta artantalet på en lokal med det 
förväntade referensvärdet utifrån lokalens vattendragsbredd kan man få en 
indikation på att bottenfaunan är negativt påverkad. En indikerad påverkan 
bedöms sedan utifrån andra index och förekomst av indikatorarter för att 
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utesluta andra förklaringar som t ex påverkan av surt vatten eller eutrofiering. 
En preliminär statusklassning med avseende på hydromorfologisk påverkan har 
gjorts enligt en femgradig skala enligt bedömningsgrundens terminologi (hög, 
god, måttlig, otillfredsställande respektive dålig status). 

Annan påverkan 
Annan påverkan är ett samlande begrepp på en mängd störningar som kan ha en 
negativ effekt på bottenfaunan, t.ex. i form av utsläpp av olika ämnen och 
miljögifter. 

 

Bedömning av naturvärden i rinnande vatten 
Vid bedömning av naturvärden i vattenmiljöer finns kriterier som länsstyrelsen 
i Älvsborgs län utnyttjat i sitt naturvårdsprogram (Berntell m fl 1983). Även 
Naturvårdsverkets Handbok, naturinventeringar av sjöar och vattendrag (SNV 
1989) och System Aqua, anger liknande kriterier. Några av huvudkriterierna vid 
dessa bedömningar av vattenmiljöer är: 

 

• Påverkan 

• Betydelse för forskning 

• Biologisk mångformighet 

• Raritet 

• Biologisk produktion 

 

Naturvärdena i vattendragens evertebratsamhällen och vilka arter som är 
sällsynta eller hotade har till stor del varit okända i Sverige. I och med att 
bottenfaunan undersökts i allt fler sammanhang, oftast i vattenvårdsförbundens 
recipientkontroll eller i uppföljningskontrollen av kalkningsverksamheten, har 
kunskaper om faunan i sjöar och vattendrag vuxit fram. I ett försök att med 
hjälp av olika kriterier bedöma faunans naturvärde används här två av 
ovanstående huvudkriterier, biologisk mångformighet och raritet. 

Som mått på det första huvudkriteriet, biologisk mångformighet, används 
totalantalet arter/taxa och diversitetsindex (Shannon index, Wiederholm 1999). 
I det här fallet bedöms artrika och diversa ekosystem ha högre naturvärden än 
de som har få arter eller en låg diversitet. 

Begreppet raritet har använts så att hotade eller sällsynta arter bedöms ha höga 
naturvärden. Vad gäller vilka arter som är hotade i Sverige har dessa jämte 
hotstatus hämtats från Artdatabankens rödlista för hotade arter (Gärdenfors, U. 
m fl 2000). Hotkategoridefinitionerna i rödlistan innebär i korthet att kategori 
RE är arter som försvunnit, kategori CR är arter som är akut hotade, kategori 
EN är arter som är starkt hotade, kategori VU är arter som är sårbara och 
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kategori NT är arter som är missgynnade och slutligen DD är arter som inte 
tillhör ovanstående kategorier men som på grund av kunskapsbrist ändå kräver 
artvis utformade hänsyn. Vi tar även hänsyn till arter som är ovanliga. Med 
beteckningen ovanlig menas t ex att arten är lokalt eller regionalt ovanlig eller 
att arten förekommer i färre än 5 % av de lokaler vi undersökt i Götaland och 
Svealand. Viktigt att notera är att raritetsbegreppet i det senare fallet endast 
tillämpas på arter som har sin huvudsakliga förekomst i den undersökta 
naturtypen. Arter som tas upp på rödlistan får inga ytterligare poäng för raritet. 

 

En bedömning av faunans mångformighet och raritet är nästan alltid något 
relativt, d.v.s. den grundar sig på en jämförelse med ett eller flera objekt. 
Erfarenheter från tidigare undersökta vattendrag i Götaland och Svealand har 
därför använts vid bedömningen.  

För att överskådligt systematisera ovanstående information har ett poängsystem 
skapats för bedömning av bottenfaunan i rinnande vatten (tabell 5). Vid 
konstruktionen av modellen har störst vikt lagts vid hotade eller sällsynta arter. 
Viktigt är här att påpeka att sällsynta arter ofta också är fåtaliga i ett vattendrag, 
vilket gör dem svåra att hitta. Detta innebär att man riskerar att underskatta 
naturvärdena vid bedömningen. 

 

Tabell 5. Kriterier och poängsättning för bedömning av bottenfaunans naturvärden. 

Kategorier Poängsättning

A Rödlistade arter Kategori RE, CR och EN ger 16 p. Kat.i VU, NT och DD ger 6 p. per art.
B Totalantal taxa 41-45 ger 1 p., 46-50 ger 3 p. Och >50 ger 10 p.

C Shannon index 3,86-4,15 ger 1 p. och >4,15 ger 3 p.
D Ovanliga arter Om ej poäng i kategori A 3 p. per art.

Indexet beräknas  som summan av poängen i de olika kategorierna.

 

Bottenfaunans naturvärde har sedan bedömts efter tre klasser. Vid den 
slutgiltiga bedömningen har flytande poänggränser tillämpats enligt: 

 

≥ 16 poäng mycket höga naturvärden 

6 - 16 poäng höga naturvärden 

0 - 6 poäng naturvärden i övrigt 
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Förord

Under hösten 2011 har Medins Biologi AB undersökt djurlivet på fyra platser i vattendragen Äsperedsbäcken, Hultabäcken och Djupedalsbäcken i Göteborgs kommun på uppdrag av Göteborgs Stad.

Syftet med undersökningen var att inventera bottenfaunan, samt att bedöma eventuella biologiska effekter från dagvatten, lakvatten eller andra föroreningskällor. Göteborgs Stad har övervakat djurlivet på bottnar i olika vattendrag i kommunen sedan 1997 och resultaten utgör referensdata för miljöövervakning i framtiden.






































Innehåll

	



Förord	1

Innehåll	2

Sammanfattning	3

Inledning	4

Utförande	5

Provtagning	5

Analys	5

Utvärdering	5

Resultat	7

Äsperedsbäcken	7

Lokal 1-nedre	7

Lokal 2-vid trumman	7

Hultabäcken	9

Djupedalsbäcken	9

Status och expertbedömningar	10

Slutsats	11

Referenser	12

Bilaga 1 - Resultatsidor	13

Bilaga 2 - Artlistor	20

Bilaga 3 - Lokalbeskrivningar	26

Bilaga 4 - Beräknade index	32

Bilaga 5 - Bedömningsgrunder för bottenfauna	36




Sammanfattning

Medins Biologi AB har av Göteborgs Stad hösten 2011 fått i uppdrag att genomföra bottenfaunaundersökningar på 4 lokaler (Tabell 1).

Syftet med undersökningen var att inventera bottenfaunan, samt att bedöma eventuella biologiska effekter från dagvatten, lakvatten eller andra föroreningskällor. Undersökningarna skapar även referensdata för framtiden.

Vid de båda lokalerna i Äsperedsbäcken var art- och individantalen låga och bottenfaunan uppvisade skador, sannolikt från läckage av föroreningar från närliggande deponier. I Hultabäcken och Djupedalsbäcken uppvisade bottenfaunan förväntade resultat och artsammansättningar och några effekter av föroreningar kunde inte ses. I Hultabäcken var bottenfaunan artrik med en hög diversitet.

Ingen rödlistad art påträffades vid årets undersökning, men fyra ovanliga sländarter noterades. Tre av dessa är dock relativt vanliga i regionen, vilket gör att bottenfaunan inte bedömdes ha höga naturvärden.




Inledning

Biologiska undersökningar av djurlivet i sjöar och vattendrag kan ge värdefulla upplysningar om hur olika typer av utsläpp påverkar ekosystemen i vatten. Artsammansättning och täthet förändras ofta vid en miljöpåverkan och resultatet kan därför användas för att bedöma påverkansgrad från t.ex. näringsämnen, försurning och metaller. Fördelen med biologiska studier är främst att man undersöker de organismer man vill skydda och bevara. En ytterligare fördel med biologiska undersökningar är att de i många fall sammanfattar påverkan från flera olika faktorer. Det kan t.ex. röra sig om påverkansgraden från ett lakvatten som innehåller en rad potentiellt skadliga ämnen. Andra fördelar gentemot kemiska undersökningar är att resultaten oftast inte bara representerar en ”ögonblicksbild” av miljösituationen utan att eventuella skador på ekosystemet kan upptäckas även relativt lång tid efter det att skadan uppstått.

Medins Biologi AB har hösten 2011 fått i uppdrag av Göteborgs Stad att genomföra undersökningar av bottenfaunan på fyra lokaler i kommunen (Figur 1 och Tabell 1). Det huvudsakliga syftet med undersökningen var att inventera bottenfaunan, bedöma status, påverkan och naturvärden, samt att skapa referensdata för framtiden.
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Figur 1. Lokaler där bottenfauna undersökts hösten 2011.



Tabell 1. Lokaler där bottenfauna undersökts 2011.

		Nr

		Vattendrag

		Lokal

		Närområde



		1

		Äsperedsbäcken

		Nedre

		Äspered



		2

		Äsperedsbäcken

		Vid trumman

		Äspered



		3

		Hultabäcken

		Hälbo

		Torvhög



		4

		Djupedalsbäcken

		Uppströms norrleden

		Säve





Utförande

Provtagning

Provtagning av bottenfauna utfördes den 26 oktober 2011. Lokalernas lägen framgår av kartan i Figur 1 och av koordinatangivelser i lokalbeskrivningen som finns i bilaga 3. Samtliga koordinater anges i SWEREF 99 TM.

Vid samtliga lokaler uppmättes en 10 meter lång sträcka och inom denna togs fem prov. Proverna togs enligt den standardiserade sparkmetoden SS-EN 27 828 (SIS 1994). Dessutom följdes rekommendationerna i Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning (Naturvårdsverket 2010). Metoden innebär i korthet att proverna togs med en fyrkantig håv (25 x 25 cm, maskstorlek 0,5 x 0,5 mm) som hölls mot botten under det att ett område på 1 x 0,25 m framför håven rördes upp med foten.

Utöver de fem standardiserade proven togs ett kvalitativt sökprov. Detta togs genom att med ca 30 små riktade delprov samla in djur från samtliga miljöer på och i omedelbar anslutning till den undersökta sträckan. Samtliga prov konserverades på plats i 95% etanol till en slutlig koncentration av ca 70 %.

Analys

Djuren sorterades ut på laboratoriet varefter de identifierades med hjälp av preparer- och ljusmikroskop. I det kvalitativa provet noterades endast taxa som inte påträffats i de kvantitativa proven. Nivån för artbestämningarna följde Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2008:1). Artlistor redovisas i bilaga 2.

Utvärdering

Utvärderingen följde Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 2007). I bedömningsgrunderna har index utformats för att klassificera ett vattens status. MISA (Multimetric Index for Stream Acidification) är ett multimetriskt surhetsindex för vattendrag. Klassningen av surhet sker i en fyrgradig skala: nära neutralt, måttligt surt, surt och mycket surt. ASPT-index (Average Score Per Taxon) är tänkt att användas som ett index för allmän ekologisk kvalitet i sjöar och vattendrag. DJ-index (Dahl & Johnson) är ett multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. Klassningen av eutrofiering sker i en femgradig skala: hög status, god status, måttlig status, otillfredsställande status och dålig status.

Vid statusklassningen gjordes även en rimlighetsbedömning och expertbedömning. I expertbedömningen vägdes kända förhållanden på och kring lokalen in tillsammans med erfarenheter från andra vattendrag i regionen. Dessutom beaktades ett antal andra index, bl.a. de som finns med i Naturvårdsverkets tidigare bedömningsgrunder (Wiederholm ed. 1999 a, b). Eventuell förekomst av indikatorarter var också en viktig faktor. I Bilaga 5 kan man läsa om bottenfauna i allmänhet samt om de kriterier som använts för expertbedömningen av påverkan och bedömningen av naturvärden. I de fall expertbedömningen avvek från statusklassningen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder har detta kommenterats i resultatsammanställningen i Bilaga 1.

Förutom detta har också resultaten jämförts med tidigare undersökningar vid samma lokaler. Detta gäller för båda lokalerna i Äsperedsbäcken samt lokalen i Hultabäcken.




Resultat

I Bilaga 1 redovisas resultaten för respektive lokal med beskrivningar av bottenfaunasamhället, beräknade index och bedömningar enligt Naturvårdsverkets kriterier samt expertbedömningar och kommentarer. I Bilaga 2 redovisas fullständiga artlistor och i Bilaga 3 återfinns lokalbeskrivningar från provtagningstillfället. I Bilaga 4 redovisas samtliga beräknade index och i Bilaga 5 kan man läsa om bedömningsgrunder för bottenfauna.

Äsperedsbäcken

Lokal 1-nedre

Resultatet visade på en artfattig fauna med en relativt låg individtäthet (Bilaga 1). Bottenfaunan uppvisade skador, vilket bland annat kunde ses i fåtaliga art- och individantal av olika sländor (Figur 2 och Bilaga 2). Sannolikt fanns här mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt. Den samlade bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening, möjligen metaller. Vidare indikerade bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen. Ungefär 700 meter uppströms var vattendraget kulverterat under ett industriområde, vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt. För statusklassning se nedan och Bilaga 1.

Bottenfaunan har undersökts tidigare, år 2004 och 1999 (Figur 2). År 1999 bedömdes inte bottenfaunan vara påverkad av någon förorening och antalet taxa var betydligt högre, med en för vattentypen normal artsammansättningen. År 2004 var antalet påträffade arter mycket lågt och bottenfaunan uppvisade större skador än vid årets undersökning. Mätt som medelantalet taxa per prov är förändringarna mellan åren statistiskt signifikanta (Students t-test, tvåsidigt, p<0,01) (Figur 2). Det är svårt att ange vad som är den primära orsaken till de betydande skillnader som kan ses jämfört med tidigare undersökningar, men sannolikt sker läckage från två närliggande deponier med varierande vattenkvaliteten som följd. 

Två ovanliga bäcksländor påträffades. Dessa betecknas som ovanliga i södra Sverige, men är dock relativt vanliga i regionen. Detta gör att naturvärdet med avseende på bottenfaunan inte bedöms som högt (Bilaga 1).

Lokal 2-vid trumman

Resultatet visade på en mycket artfattig fauna med en låg individtäthet (Bilaga 1). Bottenfaunan uppvisade stora skador, vilket bland annat kunde ses i det fåtaliga art- och individantalet av olika sländor (Figur 3 och Bilaga 2). Sannolikt fanns det även här mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt. Den samlade bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening, möjligen metaller. Vidare indikerade bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen. Strax uppströms provområdet var vattendraget kulverterat under ett industriområde, vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt. Förutom detta var botten vid provtagningstillfället täckt av en brunröd fällning, troligtvis bestående av järn och mangan, vilket sannolikt bidragit till att förvärra skadorna.

Bottenfaunan undersöktes också år 2004 (Figur 3). Liksom vid den nedre provpunkten (lokal 1) uppvisade bottenfaunan då större skador än vid årets undersökning. Vid det tillfället förekom dessutom utfällningar på botten i större omfattning än i årets undersökning. Mätt som medelantalet taxa per prov är förändringen mellan år 2004 och 2011 statistiskt signifikanta (Students t-test, tvåsidigt, p<0,01) (Figur 3). Det är svårt att ange vad som är den främsta orsaken till de skador som kan ses på bottenfaunan och de betydande skillnader som kan ses mellan åren, men sannolikt sker läckage från två närliggande deponier med varierande vattenkvaliteten som följd.

Inga rödlistade eller i övrigt ovanliga arter påträffades.





Figur 2. Medelantalet taxa/prov från undersökningar av bottenfauna vid lokal 1-Äsperedsbäcken, nedre år 1999, 2004 och 2011. Felstaplarna visar 95% konfidensintervall.





Figur 3. Medelantalet taxa/prov från undersökningar av bottenfauna vid lokal 2-Äsperedsbäcken, vid trumman år 2004 och 2011. Felstaplarna visar 95% konfidensintervall.



Hultabäcken

Resultatet visade på en artrik bottenfauna med ett högre artantal än vad som kan förväntas i ett vattendrag av Hultabäckens storlek (Bilaga 1). Artsammansättningen var normal för vattentypen och. påverkan av försurning, näringsämnen eller andra föroreningar kunde inte ses. Inte heller någon hydromorfologisk påverkan i form av reglering, rensning och kanalisering noterades. 

Bottenfaunan undersöktes även år 1992 (Figur 4). Då bedömdes bottenfaunan vara starkt eller mycket starkt påverkad av försurning och artantalet var mycket lågt. Sedan dess har en kraftig förbättring skett. Förändringen är statistiskt signifikant (Students t-test, tvåsidigt, p<0,001) (Figur 3). Hultabäcken är målområde för kalkning och skulle vara försurad om den inte kalkades (Vattenmyndigheten för Västerhavet 2009).

En ovanlig nattslända registrerades. Naturvärdet med avseende på bottenfaunan bedöms dock inte som högt (Bilaga 1).





Figur 4. Medelantalet taxa/prov från undersökningar av bottenfauna vid lokal 3-Hultabäcken år 1992 och 2011. Felstaplarna visar 95% konfidensintervall.



Djupedalsbäcken

Bottenfaunan var måttligt artrik med en artsammansättning som i stort kan betraktas som normal för ett vattendrag av denna typ (Bilaga 1). Möjligen var artantalet lite lägre än förväntat, vilket kan bero på förekomsten av höga tätheter av märlkräftan Gammarus pulex (Bilaga 2). I vattendrag där märlkräfta uppträder i höga individtätheter har det vid ett flertal tidigare undersökningar visat sig att artantalen är något lägre än vad som kan sägas vara förväntat. Sannolikt beror detta bl.a. på konkurrens om föda och livsmiljöer. Påverkan av försurning, näringsämnen eller andra föroreningar kan inte ses, ej heller någon hydromorfologisk påverkan. Bottenfaunan har inte undersökts tidigare.

Två ovanliga bäcksländor påträffades. Dessa betecknas som ovanliga i södra Sverige, men är dock relativt vanliga i regionen. Detta gör att naturvärdet med avseende på bottenfaunan inte bedöms som högt (Bilaga 1).

Status och expertbedömningar

Klassningar av bottenfaunan i enlighet med Naturvårdsverkets kriterier samt våra egna expertbedömningar redovisas i Tabell 2. Naturvårdsverkets klassningar avvek jämfört med expertbedömningarna i några fall, särskilt vid lokalerna i Äsperedsbäcken. 

Expertdömningen av annan påverkan avser här effekter på bottenfaunan av föroreningar från närliggande deponier, sannolikt metaller.



Tabell 2. Klassningar av bottenfaunan enligt Naturvårdsverkets kriterier samt egna expertbedömningar.

		 

		Naturvårdsverkets kriterier



		

		Surhetsklass

		Ekologisk kvalitet

		Näringspåverkan



		Lokal

		MISA

		ASPT-index

		DJ-index



		1. Äsperedsbäcken

		Nära neutralt

		Hög

		Hög



		2. Äsperedsbäcken

		Surt

		God

		God



		3. Hultabäcken

		Nära neutralt

		Hög

		Hög



		4. Djupedalsbäcken

		Nära neutralt

		Hög

		Hög







		 

		Expertbedömningar



		

		Surhets-

		Status m.a.p.

		Status m.a.p.



		Lokal

		klass

		eutrofiering

		annan påverkan



		1. Äsperedsbäcken

		Måttligt surt

		Måttlig

		Måttlig



		2. Äsperedsbäcken

		Måttligt surt

		Måttlig

		Otillfredsst.



		3. Hultabäcken

		Nära neutralt

		Hög

		Hög



		4. Djupedalsbäcken

		Nära neutralt

		God

		Hög












Slutsats

Vid de båda provpunkterna i Äsperedsbäcken uppvisade bottenfaunan skador, sannolikt beroende på läckage av föroreningar från närliggande deponier, och uppströms kulvertering. Bottenfaunan i Hultabäcken och Djupedalsbäcken uppvisade i stort förväntade artantal och artsammansättningar och bedömdes inte vara påverkade av några föroreningar. Inga rödlistade arter påträffades, men fyra ovanliga sländarter noterades. Flertalet är dock vanliga i regionen och bottenfaunan bedömdes därför inte ha förhöjda naturvärden. 
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Bilaga 1 - Resultatsidor













  

Bilaga 2 - Artlistor














1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.






Bilaga 3 - Lokalbeskrivningar













Bilaga 4 - Beräknade index









		Nr

		1

		2

		3

		4



		Vattendrag

		Äsperedsbäcken

		Äsperedsbäcken

		Hultabäcken

		Djupedalsbäcken



		Lokal

		Nedre

		Vid trumman

		Hälbo

		Uppstr norrleden



		Datum

		2011-10-26

		2011-10-26

		2011-10-26

		2011-10-26



		Koordinater

		6407809/326033

		6408093/326470

		6410542/328949

		6410586/318345



		Totaltaxa

		21

		17

		41

		30



		Medeltaxa

		10,4

		8,8

		25,2

		14



		Täthet (antal/kvm)

		556

		342

		1014

		1134



		Diversitetsindex

		2,6

		2,5

		3,9

		3,0



		ASPT

		5,2

		4,4

		6,5

		6,0



		DJ-index

		10

		8

		15

		12



		Danskt Faunaindex

		6

		4

		7

		7



		Surhetsindex

		5

		3

		9

		11



		MISA

		42

		18

		47

		41



		Föroreningsindex

		4

		2

		12

		9



		EPT-index

		8

		5

		24

		14



		Naturvärdesindex

		6

		0

		5

		6













Bilaga 5 - Bedömningsgrunder för bottenfauna







Allmänt om biologiska undersökningar

Biologiska undersökningar, som t ex bottenfauna i rinnande vatten, har många fördelar jämfört med enbart fysikalisk-kemiska mätningar. De viktigaste fördelarna är att man direkt undersöker de organismer man vill skydda och bevara samt att man får en integrerad bild av påverkan av flera olika faktorer under lång tid. Det är t ex mycket svårt att med punktvisa kemiska mätningar bestämma det lägsta pH-värdet, och därmed försurningsgraden, under året i ett vattendrag. Bottenfaunan fungerar som en bra indikator vid försurningsbedömningar eftersom känsliga arter kan dö efter bara några timmars påverkan. Viktigt är också att bottenfaunan inte bara är en indikator på miljöförändringar, utan i sig utgör ett naturvärde och ett viktigt inslag i den biologiska mångfalden.



Bottenfauna

Bottenfaunan i våra sjöar och vattendrag utgörs till största delen av insekter, men även snäckor, musslor, iglar, fåborstmaskar och kräftdjur förekommer. De flesta insekter i bottenfaunan har ett vattenlevande larvstadium, som utgör större delen av livscykeln, samt ett kortare landlevande adultstadium. Larvstadiet kan vara bara någon månad för vissa arter medan andra tillbringar flera år som larver innan de kläcks till vingade insekter. Några grupper av insekter har såväl larv- som adultstadium i vattnet. 

Artantal och artsammansättning varierar mycket, såväl inom ett vatten som mellan olika vatten. Detta beror dels på biologiska faktorer som t ex konkurrens och rovdjurens inverkan och dels på faktorer som inte har med biologiska förhållanden att göra, t ex lokalens struktur (bredd, djup, vattenhastighet, substrat med mera) och vattenkvaliteten. Ju mer lugnflytande ett vattendrag är desto större blir likheten med en sjö, bl a genom att syreinnehållet minskar. Botten består då ofta av mjukbotten och i sådana miljöer förekommer t ex få eller inga bäcksländor. Vidare ökar normalt antalet arter, samtidigt som artsammansättningen förändras, från källan till mynningen i ett vattendrag. Ökat näringsinnehåll i vattnet och bredare vattendrag som ger fler biotoper (”miljöer”) är några orsaker till detta. Man får även förändringar i artsammansättningen om en bäck torkar ut t ex under en torr sommar. Beroende på torrperiodens längd kommer kanske vissa arter att försvinna helt tills nykolonisation inträffar, medan arter med torktåliga stadier finns kvar vid periodens slut.

Bottenfaunan har till stor del varit dåligt känd vad gäller arternas utbredning och vilka arter som är sällsynta eller hotade i svenska sjöar och vattendrag. Kunskapen är speciellt dålig om vilka arter som är hotade. I och med att kunskapsläget successivt ökat, genom undersökningar av den typ som redovisas här, har det blivit möjligt att göra bedömningar av faunans naturvärden. 

För att kunna använda bottenfaunan som föroreningsindikator krävs kunskaper bl a om hur olika arter lever, i vilka miljöer de lever, deras livscykler, hur de påverkas av andra faktorer som inte har med miljöpåverkan att göra samt givetvis hur de reagerar på olika typer av föroreningar. När det gäller försurning så klarar vissa arter inte ett lågt pH utan slås ut, medan andra ökar i antal. Att arter försvinner när pH sjunker behöver inte alltid bero på att de själva drabbas, utan orsaken kan t ex vara att ett viktigt inslag i födan försvinner.

Olika arters föroreningskänslighet, främst med avseende på försurning och organisk belastning, finns dokumenterad i en rad arbeten. I denna rapport har uppgifter hämtats, förutom från vårt eget databasmaterial, främst från Engblom & Lingdell (1983, 1985a, 1985b, 1987), Engblom m fl (1990), Raddum & Fjellheim (1984), Otto & Svensson (1983), Eriksson m fl (1981), Henrikson m fl (1983), Rosenberg & Resh (1993), Degerman m fl (1994), Moog (1995) och Wiederholm (1999).

Det är viktigt att påpeka att de bedömningar som görs framförallt gäller faunan på den sträcka som undersökts. Det innebär t ex att en annan sträcka i ett vattendrag skulle kunna få en annan bedömning än den undersökta

.

Kriterier för biologisk bedömning

Allmänt

En bedömning av olika sorters påverkan på bottenfaunan grundar sig dels på faktiska kunskaper om olika arters föroreningskänslighet och dels på erfarenhet om hur det normalt ser ut på en lokal med ungefär samma naturliga förutsättningar som den undersökta. Erfarenheter hämtade från vår databas som innehåller undersökningar från cirka 2 500 olika vattendrag i Götaland och Svealand har därför använts vid bedömningarna.



Bedömning av påverkan och tillstånd

Naturvårdsverket har nyligen publicerat bedömningsgrunder som underlättar och likformar tolkningen av bottenfaunaundersökningar (Naturvårdsverkets handbok 2007:4). I Naturvårdsverkets handbok beskrivs ett antal nya bottenfaunaindex, samt hur man klassar den ekologiska statusen med hjälp av dessa index. Då proverna i denna undersökning analyserades var arbetet med de nya bedömningsgrunderna inte helt färdigt, och vi har därför valt att redovisa indexen enligt båda bedömningsgrunderna, men bedömt påverkan enligt det gamla systemet (Wiederholm 1999).

För att underlätta och systematisera bedömningarna har Naturvårdsverket ställt upp gränsvärden för fyra typer av index (Wiederholm 1999). Dessa gränsvärden används för att bedöma och klassa dels tillstånd och dels avvikelse från jämförvärden. Två av indexen, Shannon index och ASPT-index, kan karakteriseras som allmänna föroreningsindex men de fungerar huvudsakligen bäst på att mäta graden av påverkan från näringsämnen/organiskt material. De två andra indexen är mer specialiserade. Danskt faunaindex mäter och klassar tillståndet när det gäller näringsämnen/organiskt material och Surhetsindex mäter och klassar graden av försurningspåverkan. När det gäller tillståndsklassningen har vi valt att ändra Naturvårdsverkets klassgränser för Shannon index. Detta gäller både i sjöar och i vattendrag. 

Motivet är att de föreslagna klassgränserna inte ger någon bra upplösning med den metodik vi använt i den här undersökningen. Naturvårdsverkets klassgränser togs fram med hjälp av ett databasmaterial (riksinventeringen 1995) vars resultat bygger på en annorlunda metodik. När det gäller Surhetsindex i sjöar har vi också gjort en smärre justering för klassgränsen mellan lågt och måttligt högt index. Motivet för denna ändring är att vi anser att alltför många opåverkade sjöar annars skulle bedömas som försurningspåverkade. De i rapporten använda klassgränserna redovisas i tabell 1 och 2.





Tabell 1. Tillståndsklassning av bottenfauna i rinnande vatten.


Tabell 2. Tillståndsklassning av bottenfauna i sjöar.







Vi har också valt att sätta upp gränsvärden för ytterligare några index som vi tycker är viktiga att använda vid bedömningarna (tabell 1 och 2). När det gäller totalantalet påträffade taxa, medelantalet taxa per prov och EPT-index har klassgränserna valts vid 10, 25, 75 och 90 procents persentilerna i vårt egna databasmaterial. När det gäller individtätheten har klassgränserna valts för att ge en grov uppskattning av den biologiska produktionen. EPT-index beräknas som summan av antalet arter inom grupperna Ephemeroptera, Plecoptera och Trichoptera (dag- bäck- och nattsländor).

De använda gränserna får inte tolkas så att man sätter likhetstecken mellan bedömningen måttlig och normal. Normalt är t ex att hitta låga individtätheter i oligotrofa vattendrag och höga tätheter i mera näringsrika. Ett annat exempel är att man normalt hittar färre arter i små vattendrag än i stora. Därför kan det bli så att bedömningen av antal taxa blir något missvisande beroende på om vattendraget är stort eller litet. Viktigt att påpeka är också att det artantal, eller antalet arter/taxa, som anges är det minsta antalet arter som med säkerhet finns på lokalen. Detta gäller även vid beräkning av EPT-index.



Bedömning av påverkan

Det stora antalet index för att beskriva tillstånd och avvikelser innebär att det finns ett behov av en sammanfattande bedömning av resultaten. Vi har därför valt att bedöma bottenfaunan och sammanfatta påverkansgraden i tre klasser:



• Ingen eller obetydlig påverkan

• Betydlig påverkan

• Stark eller mycket stark påverkan

Detta görs vid varje lokal för att bedöma graden av försurningpåverkan, graden av påverkan från näringsämnen/organiskt material och om det anses nödvändigt för annan påverkan. Annan påverkan är ett begrepp som kan innefatta ett flertal olika miljöproblem, t ex utsläpp av giftiga ämnen eller metaller, utsläpp av olja och regleringseffekter. 

Försurningspåverkan

Försurningspåverkan bedöms huvudsakligen med hjälp av Surhetsindex (Wiederholm 1999). För att få en så korrekt bedömning av bottenfaunans försurningsstatus på lokalen som möjligt, har ett flertal kriterier hos bottenfaunan utnyttjats. Fördelen med att bedöma efter flera kriterier är att risken för felbedömningar minskar. Om t ex bedömningen enbart grundade sig på känsligaste arten skulle en felbedömning göras om ingen känslig art hittades trots att vattendraget var opåverkat av försurning. 

Påverkan av näringsämnen/organiskt material

När ett vatten utsätts för en belastning av näringsämnen leder detta bl a till en ökad växtproduktion, vilket i sin tur leder till en ökad djurproduktion. Den ökade näringsstatusen (eutrofieringen) kan, om den blir för stor, ge allvarliga negativa effekter på bottenfaunan bl a på grund av att syrgashalten i vattnet minskar. Naturvårdsverket redovisar två index för bedömning av påverkan av näringsämnen/organisk belastning med hjälp av bottenfaunasamhället (Wiederholm 1999). ASPT-index är ett ”renvattensindex” som baseras på förekomst av i huvudsak känsliga eller toleranta djurgrupper. Ett lågt värde visar att det i huvudsak förekommer toleranta grupper, vilket därmed indikerar att vattenkvaliteten är dålig. Ett högt värde visar att det i huvudsak förekommer känsliga grupper, vilket indikerar att vattenkvaliteten är god. Med Danskt faunaindex undersöker man om vattendraget hyser vissa nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för näringsämnen/organiskbelastning. Även här indikerar ett lågt värde en dålig vattenkvalitet (höga halter av näringsämnen eller en hög belastning av organiskt material) och ett högt värde en god vattenkvalitet (låga halter av näringsämnen och en liten belastning av organiskt material). Vid den sammanvägda bedömningen av vattenkvaliteten har förutom dessa index även bottenfaunans diversitet (Shannon index) använts.

Hydromorfologisk påverkan

Från och med hösten 2010 har bedömningen ”hydromorfologisk påverkan” brutits ur bedömningen ”annan påverkan” (se nedan) i ett försök att bättre beskriva och bedöma fysisk påverkan i våra vattendrag. Vid denna utvärdering användes ett nytt index som tagits fram på Medins för att bedöma påverkan på bottenfaunan (Ericsson, U. 2010). Indexet utnyttjar att vattendragens bredd är en av de viktigaste faktorerna som avgör antalet taxa på en lokal (Malmqvist & Hoffsten 2000). Genom att jämföra det uppmätta artantalet på en lokal med det förväntade referensvärdet utifrån lokalens vattendragsbredd kan man få en indikation på att bottenfaunan är negativt påverkad. En indikerad påverkan bedöms sedan utifrån andra index och förekomst av indikatorarter för att utesluta andra förklaringar som t ex påverkan av surt vatten eller eutrofiering. En preliminär statusklassning med avseende på hydromorfologisk påverkan har gjorts enligt en femgradig skala enligt bedömningsgrundens terminologi (hög, god, måttlig, otillfredsställande respektive dålig status).

Annan påverkan

Annan påverkan är ett samlande begrepp på en mängd störningar som kan ha en negativ effekt på bottenfaunan, t.ex. i form av utsläpp av olika ämnen och miljögifter.



Bedömning av naturvärden i rinnande vatten

Vid bedömning av naturvärden i vattenmiljöer finns kriterier som länsstyrelsen i Älvsborgs län utnyttjat i sitt naturvårdsprogram (Berntell m fl 1983). Även Naturvårdsverkets Handbok, naturinventeringar av sjöar och vattendrag (SNV 1989) och System Aqua, anger liknande kriterier. Några av huvudkriterierna vid dessa bedömningar av vattenmiljöer är:



• Påverkan

• Betydelse för forskning

• Biologisk mångformighet

• Raritet

• Biologisk produktion



Naturvärdena i vattendragens evertebratsamhällen och vilka arter som är sällsynta eller hotade har till stor del varit okända i Sverige. I och med att bottenfaunan undersökts i allt fler sammanhang, oftast i vattenvårdsförbundens recipientkontroll eller i uppföljningskontrollen av kalkningsverksamheten, har kunskaper om faunan i sjöar och vattendrag vuxit fram. I ett försök att med hjälp av olika kriterier bedöma faunans naturvärde används här två av ovanstående huvudkriterier, biologisk mångformighet och raritet.

Som mått på det första huvudkriteriet, biologisk mångformighet, används totalantalet arter/taxa och diversitetsindex (Shannon index, Wiederholm 1999). I det här fallet bedöms artrika och diversa ekosystem ha högre naturvärden än de som har få arter eller en låg diversitet.

Begreppet raritet har använts så att hotade eller sällsynta arter bedöms ha höga naturvärden. Vad gäller vilka arter som är hotade i Sverige har dessa jämte hotstatus hämtats från Artdatabankens rödlista för hotade arter (Gärdenfors, U. m fl 2000). Hotkategoridefinitionerna i rödlistan innebär i korthet att kategori RE är arter som försvunnit, kategori CR är arter som är akut hotade, kategori EN är arter som är starkt hotade, kategori VU är arter som är sårbara och kategori NT är arter som är missgynnade och slutligen DD är arter som inte tillhör ovanstående kategorier men som på grund av kunskapsbrist ändå kräver artvis utformade hänsyn. Vi tar även hänsyn till arter som är ovanliga. Med beteckningen ovanlig menas t ex att arten är lokalt eller regionalt ovanlig eller att arten förekommer i färre än 5 % av de lokaler vi undersökt i Götaland och Svealand. Viktigt att notera är att raritetsbegreppet i det senare fallet endast tillämpas på arter som har sin huvudsakliga förekomst i den undersökta naturtypen. Arter som tas upp på rödlistan får inga ytterligare poäng för raritet.



En bedömning av faunans mångformighet och raritet är nästan alltid något relativt, d.v.s. den grundar sig på en jämförelse med ett eller flera objekt. Erfarenheter från tidigare undersökta vattendrag i Götaland och Svealand har därför använts vid bedömningen. 

För att överskådligt systematisera ovanstående information har ett poängsystem skapats för bedömning av bottenfaunan i rinnande vatten (tabell 5). Vid konstruktionen av modellen har störst vikt lagts vid hotade eller sällsynta arter. Viktigt är här att påpeka att sällsynta arter ofta också är fåtaliga i ett vattendrag, vilket gör dem svåra att hitta. Detta innebär att man riskerar att underskatta naturvärdena vid bedömningen.



Tabell 5. Kriterier och poängsättning för bedömning av bottenfaunans naturvärden.



Bottenfaunans naturvärde har sedan bedömts efter tre klasser. Vid den slutgiltiga bedömningen har flytande poänggränser tillämpats enligt:



≥ 16 poäng	mycket höga naturvärden

6 - 16 poäng	höga naturvärden

0 - 6 poäng	naturvärden i övrigt
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Förklaring till artlistor – bottenfauna 


Det. = Ansvarig för artbestämning.  


 


Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras  känslighet för försurning, funktionella 


tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 2=måttlig förekomst och 


3=riklig förekomst/dominant. 


 


 


Försurningskänslighet (Fk): 


0 – taxa vars toleransgräns är okänd  


1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 


2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5  


3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0  


4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5  


5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2  


 


Funktionell grupp (Fg): 


0 – ej känd 


1 – filtrerare 


2 – detritusätare 


3 – predatorer 


4 – skrapare 


5 – sönderdelare 


 


Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering


1


 (Eg): 


0 – taxa vars känslighet är okänd 


1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering  


2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 


3 – taxa som kan förekomma i både eu -, meso- och oligotrofa vatten 


4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten  


5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten  


 


Raritetskategori (Rk): 


RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  


CR – Akut Hotad (Critically Endangered)  


EN – Starkt Hotad (Endangered) 


VU – Sårbar (Vulnerable) 


NT – Nära hotad (Near Threatened)  


DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)  


Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 


 


___________________________________________________________ _________________ 


1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.  
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Förklaring till artlistor – bottenfauna


Det. = Ansvarig för artbestämning.





Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 2=måttlig förekomst och 3=riklig förekomst/dominant.








Försurningskänslighet (Fk):


0 – taxa vars toleransgräns är okänd


1 – taxa som har visats klara pH < 4,5


2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5


3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0


4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5


5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2





Funktionell grupp (Fg):


0 – ej känd


1 – filtrerare


2 – detritusätare


3 – predatorer


4 – skrapare


5 – sönderdelare





Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg):


0 – taxa vars känslighet är okänd


1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering


2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering


3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten


4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten


5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten





Raritetskategori (Rk):


RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct) 


CR – Akut Hotad (Critically Endangered)


EN – Starkt Hotad (Endangered)


VU – Sårbar (Vulnerable)


NT – Nära hotad (Near Threatened)


DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)


Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig





____________________________________________________________________________


1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.
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1. Äsperedsbäcken, Nedre


Datum: 


Kommun: Göteborg Koordinat:6407809/326033


0-10 meter uppströms biflöde från Långevattnet


Naturvårdsverkets kriterier (2007)


Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass


MISA:


ASPT-index:


DJ-index:


Expertbedömning


Surhetsklass


Status med avseende på eutrofiering


Status med avseende på hydromorfologisk påverkan


Status med avseende på annan påverkan


Övriga index och tillståndsklassning


Naturvärde


Index


Totalantal taxa: lågt


Naturvärden i övrigt


6


Taxaindex (%): måttligt högtRödlistade/ovanliga arter


Individtäthet (antal/m


2


):


måttligt högtNemoura flexuosa 3 poäng


EPT-index: lågtNemurella pictetii 3 poäng


0-10 meter uppströms biflöde från LångevattnetDiversitetsindex: lågt


Danskt faunaindex: högtÖvriga kriterier


Surhetsindex: måttligt högt


Diversitet


0 poäng


Föroreningsindex: lågtAntal taxa 0 poäng


Jämförelse med tidigare undersökningar


Expertbedömning av påverkan/status


ÅrFörsurning/SurhetAnnan påverkan


1999Ingen eller obetydligIngen eller obetydlig


2004Ingen eller obetydligBetydlig


2011Måttligt surtMåttlig status


Kommentar


5


4


2,64


5,2


21


Hög1,00


Måttligt surt


Måttlig


2011-10-26


0,89Nära neutralt


0,97Hög


Måttlig


Måttlig


6


42


64


556


10


8


Bottenfaunan uppvisade skador, vilket bland annat kunde ses i det fåtaliga art- och individantalet av olika 


sländor. Sannolikt fanns här mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt. Den samlade 


bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening, möjligen metaller. Vidare indikerade 


bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen. Längre uppströms var vattendraget 


kulverterat under ett industriområde, vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt.  Lokalen 


undersöktes också år 2004 och 1999. År 1999 bedömdes inte bottenfaunan vara påverkad av någon 


förorening och antalet taxa var betydligt högre med en för vattentypen normal artsammansättningen. År 2004 


uppvisade bottenfaunan större skador än vid årets undersökning. Det är svårt att ange vad som är orsaken till 


de betydande skillnader som kan ses mellan åren, men sannolikt sker läckage från två närliggande deponier 


med varierande vattenkvaliteten som följd.
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TaxaMISAASPT


Antal taxa/MISAASPT-index
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2. Äsperedsbäcken, Vid trumman


Datum: 


Kommun: Göteborg Koordinat:6408093/326470


10-20 meter nedströms elstängslet


Naturvårdsverkets kriterier  (2007)


Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass


MISA:


ASPT-index:


DJ-index:


Expertbedömning


Surhetsklass


Status med avseende på eutrofiering


Status med avseende på hydromorfologisk påverkan


Status med avseende på annan påverkan


Övriga index och tillståndsklassning


Naturvärde


Index


Totalantal taxa: mycket lågt


Naturvärden i övrigt


0


Taxaindex (%): lågtRödlistade/ovanliga arter


Individtäthet (antal/m


2


):


lågtInga rödlistade eller


EPT-index: mycket lågtovanliga arter påträffades


10-20 meter nedströms elstängsletDiversitetsindex: lågt


Danskt faunaindex: lågtÖvriga kriterier


Surhetsindex: lågt


Diversitet


0 poäng


Föroreningsindex:mycket lågtAntal taxa 0 poäng


Jämförelse med tidigare undersökningar


Expertbedömning av påverkan /status


ÅrFörsurning/SurhetAnnan påverkan


2004Ingen eller obetydligStark eller mycket stark


2011Måttligt surtOtillfredsställande status


Kommentar


3


2


2,54


4,4


17


God0,60


Måttligt surt


Måttlig


2011-10-26


0,37Surt


0,82God


Måttlig


Otillfredsställande


4


18


51


342


8


5


Bottenfaunan uppvisade skador , vilket bland annat kunde ses i det fåtaliga art - och individantalet av olika 


sländor. Sannolikt fanns här mer än en faktor som påtagligt påverkade bottenfaunan negativt . Den samlade 


bedömningen var att bottenfaunan var påverkad av någon förorening , möjligen metaller. Vidare indikerade 


bottenfaunans sammansättning även en viss påverkan av näringsämnen . Strax uppströms var vattendraget 


kulverterat under ett industriområde , vilket också bedömdes påverka bottenfaunan negativt .  Botten var vid 


provtagningstillfället täckt av en brunröd fällning , troligtvis bestående av järn och mangan , vilket sannolikt 


bidragit till skadorna. Lokalen undersöktes också år  2004. Då uppvisade bottenfaunan större skador än vid 


årets undersökning. Vid det tillfället förekom utfällningar på botten i något större omfattning än  2011. Det är 


svårt att ange vad som är den främsta orsaken till de betydande skillnader som kan ses mellan åren , men 


sannolikt sker läckage från två närliggande deponier med varierande vattenkvaliteten som följd .
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TaxaMISAASPT


Antal taxa/MISAASPT-index
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3. Hultabäcken, Hälbo


Datum: 


Kommun: Göteborg Koordinat:6410542/328949


20-30 m uppströms gärdesgård, ca 50 m nedströms litet fall


Naturvårdsverkets kriterier  (2007)


Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass


MISA:


ASPT-index:


DJ-index:


Expertbedömning


Surhetsklass


Status med avseende på eutrofiering


Status med avseende på hydromorfologisk påverkan


Status med avseende på annan påverkan


Övriga index och tillståndsklassning


Naturvärde


Index


Totalantal taxa: högt


Naturvärden i övrigt


5


Taxaindex (%): mycket högtRödlistade/ovanliga arter


Individtäthet (antal/m


2


):


måttligt högtHydropsyche saxonica 3 poäng


EPT-index: högt


20-30 m uppströms gärdesgård, ca 50 m nedströms litet fallDiversitetsindex: högt


Danskt faunaindex: mycket högtÖvriga kriterier


Surhetsindex: högt


Diversitet


1 poäng


Föroreningsindex:mycket högtAntal taxa 1 poäng


Jämförelse med tidigare undersökningar


Expertbedömning av påverkan /status


ÅrFörsurning/SurhetAnnan påverkan


1992Stark eller mycket starkIngen eller obetydlig


2011nära neutralthög status


Kommentar


9


12


3,95


6,5


41


Hög2,00


Nära neutralt


Hög


2011-10-26


0,99Nära neutralt


1,21Hög


Hög


Hög


7


47


120


1 014


15


24


Bottenfaunan var artrik med en artsammansättning som var förväntad i ett vattendrag av denna typ . Påverkan 


av försurning, näringsämnen eller andra föroreningar kunde inte ses , ej heller någon negativ 


hydromorfologisk påverkan. Jämfört med undersökningen 1992 har en kraftig förbättring skett, sannolikt 


beroende på att avrinningsområdet har kalkats . 


01234567020406019922011


TaxaMISAASPT


Antal taxa/MISAASPT-index
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4. Djupedalsbäcken, uppstr. Norrleden


Datum: 


Kommun: Göteborg Koordinat:6410586/318345


0-10 meter nedströms kulvert


Naturvårdsverkets kriterier  (2007)


Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass


MISA:


ASPT-index:


DJ-index:


Expertbedömning


Surhetsklass


Status med avseende på eutrofiering


Status med avseende på hydromorfologisk påverkan


Status med avseende på annan påverkan


Övriga index och tillståndsklassning


Naturvärde


Index


Totalantal taxa: måttligt högt


Naturvärden i övrigt


6


Taxaindex (%): mycket högtRödlistade/ovanliga arter


Individtäthet (antal/m


2


):


måttligt högtCapnia bifrons 3 poäng


EPT-index: måttligt högtNemurella pictetii 3 poäng


Diversitetsindex: måttligt högt


Danskt faunaindex: mycket högtÖvriga kriterier


Surhetsindex: mycket högt


Diversitet


0 poäng


Föroreningsindex:högtAntal taxa 0 poäng


Jämförelse med tidigare undersökningar


Bottenfaunan har inte undersökts tidigare .


Expertbedömning av påverkan /status


ÅrFörsurning/SurhetAnnan påverkan


2011Nära neutraltHög status


Kommentar


Hög


Hög


7


41


91


1 134


12


14


Bottenfaunan var måttligt artrik med en artsammansättning som i stort kunde betraktas som normal för ett 


vattendrag av denna typ. Möjligen var artantalet lite lägre än förväntat , vilket kan bero på höga tätheter av 


märlkräftan Gammarus pulex. I vattendrag där märlkräfta uppträder i höga individtätheter har det vid ett flertal 


tiidigare undersökningar visat sig att artantalen är något lägre än vad som kan sägas vara förväntat . Sannolikt 


beror detta bl.a. på konkurrens om föda och livsmiljöer . Påverkan av försurning, näringsämnen eller andra 


föroreningar kunde inte ses, ej heller någon negativ hydromorfologisk påverkan .


2011-10-26


0,87Nära neutralt


1,13Hög


2,99


6,0


30


Hög1,40


Nära neutralt


God


11


9


0123456702040602011


TaxaMISAASPT


Antal taxa/MISAASPT-index
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Förklaring till artlistor – bottenfauna 


Det. = Ansvarig för artbestämning.  


 


Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras  känslighet för försurning, funktionella 


tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 2=måttlig förekomst och 


3=riklig förekomst/dominant. 


 


 


Försurningskänslighet (Fk): 


0 – taxa vars toleransgräns är okänd  


1 – taxa som har visats klara pH < 4,5 


2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5  


3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0  


4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5  


5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2  


 


Funktionell grupp (Fg): 


0 – ej känd 


1 – filtrerare 


2 – detritusätare 


3 – predatorer 


4 – skrapare 


5 – sönderdelare 


 


Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering


1


 (Eg): 


0 – taxa vars känslighet är okänd 


1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering  


2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering 


3 – taxa som kan förekomma i både eu -, meso- och oligotrofa vatten 


4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten  


5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten  


 


Raritetskategori (Rk): 


RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct)  


CR – Akut Hotad (Critically Endangered)  


EN – Starkt Hotad (Endangered) 


VU – Sårbar (Vulnerable) 


NT – Nära hotad (Near Threatened)  


DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)  


Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig 


 


___________________________________________________________ _________________ 


1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.  
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Förklaring till artlistor – bottenfauna


Det. = Ansvarig för artbestämning.





Skattning i tre förekomstklasser av av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för försurning, funktionella tillhörighet och ekologiska grupp. De tre förekomstklasserna är: 1=enstaka förekomst, 2=måttlig förekomst och 3=riklig förekomst/dominant.








Försurningskänslighet (Fk):


0 – taxa vars toleransgräns är okänd


1 – taxa som har visats klara pH < 4,5


2 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 4,5


3 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,0


4 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 5,5


5 – taxa som förekommer huvudsakligen vid pH ≥ 6,2





Funktionell grupp (Fg):


0 – ej känd


1 – filtrerare


2 – detritusätare


3 – predatorer


4 – skrapare


5 – sönderdelare





Ekologisk grupp, känslighet för eutrofiering1 (Eg):


0 – taxa vars känslighet är okänd


1 – taxa som gynnas av kraftig eutrofiering


2 – taxa som gynnas av måttlig eutrofiering


3 – taxa som kan förekomma i både eu-, meso- och oligotrofa vatten


4 – taxa som förekommer främst i oligotrofa vatten


5 – taxa som förekommer endast i oligotrofa vatten





Raritetskategori (Rk):


RE – Nationellt utdöd (Regionally Extinct) 


CR – Akut Hotad (Critically Endangered)


EN – Starkt Hotad (Endangered)


VU – Sårbar (Vulnerable)


NT – Nära hotad (Near Threatened)


DD – Kunskapsbrist (Data Deficient)


Ov – Lokalt eller regionalt ovanlig





____________________________________________________________________________


1 Värdet anger till viss del taxonets syrekrav och kan ibland vara missvisande som trofiindikator.




image11.emf

1. Äsperedsbäcken, Nedre


Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB


Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning


ARTER/TAXA KATEGORI       PROV


FkFgEgRk12345M%


OLIGOCHAETA, fåborstmaskar


Oligochaeta 020232516441624,817,8


HIRUDINEA, iglar


Helobdella Helobdella stagnalis - (Linné, 1758) 332110,40,3


ISOPODA, gråsuggor


Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 122231423111817,812,8


EPHEMEROPTERA, dagsländor


Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 243431613192423,016,5


Baetis sp. 040138510129,66,9


PLECOPTERA, bäcksländor


Brachyptera Brachyptera sp. 0432 1Plecoptera0,60,4


Nemoura Nemoura flexuosa - Aubert, 1949 154Ov1Plecoptera0,20,1


Nemoura Nemoura sp. 05021Plecoptera0,60,4


Nemurella Nemurella pictetii - Klapalék, 1900 124Ov1Plecoptera0,20,1


TRICHOPTERA, nattsländor


Limnephilidae 0502 41,20,9


Micropterna sequax - Mc Lachlan, 1875 050 10,20,1


Micropterna sp. 0501 0,20,1


Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 133110,40,3


Polycentropodidae 000 10,20,1


Rhyacophila fasciata - Hagen, 1859 23312151,81,3


Rhyacophila sp. 033110,40,3


Sericostoma personatum - (Spence, 1826) 25410,20,1


COLEOPTERA, skalbaggar


Elodes Elodes sp. Lv. 020 10,20,1


Hydraena Hydraena gracilis Ad. - Germar, 1824 344 10,20,1


Scirtes Scirtes sp. *050


DIPTERA, tvåvingar   


Ceratopogonidae 0002121,00,7


Chironomidae 000477540287553,038,1


Limoniidae 0003121,20,9


Pediciidae 030110,40,3


Tabanidae *030


Tipulidae 0501 0,20,1


BIVALVIA, musslor


Pisidium Pisidium sp. 1103111,00,7


SUMMA (antal individer): 161146106119163139,0100


SUMMA (antal taxa): 101011101110,4


2011-10-26 x: 6407809    y: 326033


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 


verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 


utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory
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2. Äsperedsbäcken , Vid trumman


Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB


Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning


ARTER/TAXA KATEGORI       PROV


FkFgEgRk12345M%


TURBELLARIA, virvelmaskar


Polycelis sp. 130 10,20,2


OLIGOCHAETA, fåborstmaskar


Oligochaeta 02025208231317,820,8


ISOPODA, gråsuggor


Asellus aquaticus - (Linné, 1758)1225137105,26,1


ACARI, sötvattenskvalster


Acari 0301 0,20,2


EPHEMEROPTERA, dagsländor


Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 243224253,03,5


Cloeon sp. (dipterum gr.) *043


PLECOPTERA, bäcksländor


Nemoura Nemoura cinerea - (Retzius, 1783) 15310411610Plecoptera8,29,6


Nemoura Nemoura sp. 0504641119Plecoptera8,810,3


TRICHOPTERA, nattsländor


Limnephilidae 0503 10,80,9


Micropterna lateralis - (Stephens, 1834) 0501 0,20,2


Micropterna sp. 0501210,80,9


Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 133 210,60,7


COLEOPTERA, skalbaggar


Helophorus Helophorus sp. Ad. 0501 0,20,2


DIPTERA, tvåvingar   


Ceratopogonidae 000 20,40,5


Chironomidae 00047918535937,243,5


Pediciidae 0301 10,40,5


Simuliidae 0101131,01,2


Tipulidae 0501 0,20,2


GASTROPODA, snäckor


Stagnicola palustris - (O.F. Müller, 1774)040 10,20,2


BIVALVIA, musslor


Pisidium Pisidium sp. 110 10,20,2


SUMMA (antal individer): 100464811012485,6100


SUMMA (antal taxa): 109510108,8


2011-10-26 x: 6408093    y: 326470


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 


verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 


utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory
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3. Hultabäcken, Hälbo


Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB


Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning


ARTER/TAXA KATEGORI       PROV


FkFgEgRk12345M%


OLIGOCHAETA, fåborstmaskar


Oligochaeta 02012112125,62,2


ACARI, sötvattenskvalster


Acari 0301282,20,9


ODONATA, trollsländor


Cordulegaster boltonii - (Donovan, 1807) 333220,80,3


EPHEMEROPTERA, dagsländor


Baetis muticus - (Linné, 1758)4439144952520,48,1


Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2431757851105564,825,6


Baetis sp. 04041736152018,47,3


Centroptilum luteolum - (Müller, 1776)2432 0,40,2


Ephemera danica - (Müller, 1764)413210,60,2


Ephemera sp. 3136132,00,8


Leptophlebia marginata - (Linné, 1767)1231 0,20,1


Nigrobaetis niger - (Linnaeus, 1761) 2431392810,03,9


PLECOPTERA, bäcksländor


Amphinemura Amphinemura sulcicollis - (Stephens, 1836) 144 1Plecoptera0,20,1


Brachyptera Brachyptera sp. 043 1Plecoptera0,20,1


Isoperla Isoperla difformis - (Klapalék, 1909)1334111Plecoptera1,40,6


Leuctra Leuctra hippopus - (Kempny, 1899) 12315435912Plecoptera15,05,9


Leuctra Leuctra nigra - (Olivier, 1811) 1249263Plecoptera4,01,6


Leuctra Leuctra sp. 020212Plecoptera1,00,4


Nemoura Nemoura avicularis - Morton, 1894 2541Plecoptera0,20,1


Protonemura Protonemura meyeri - (Pictet, 1841) 154511Plecoptera1,40,6


MEGALOPTERA, sävsländor


Sialis fuliginosa - Pictet, 1836 23514121,60,6


TRICHOPTERA, nattsländor


Agapetus ochripes - Curtis, 1834 34454261710,44,1


Hydropsyche saxonica - Mc Lachlan, 1884 414Ov1722,00,8


Hydropsyche siltalai - Döhler, 196311312113107,22,8


Limnephilidae 050511111,80,7


Lype phaeopa - (Stephens, 1836) 4421 0,20,1


Oxyethira sp. 20010,20,1


Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 133120,60,2


Polycentropodidae 000310,80,3


Rhyacophila fasciata - Hagen, 1859 233120,60,2


Rhyacophila nubila - (Zetterstedt, 1840) 13320,40,2


Rhyacophila sp. 033110,40,2


Sericostoma personatum - (Spence, 1826) 2546618738,03,2


Silo pallipes - (Fabricius, 1781) 243 120,60,2


COLEOPTERA, skalbaggar


Elmis Elmis aenea Lv. - (Müller, 1806)244334243,21,3


Elodes Elodes sp. Lv. 0201110,60,2


Hydraena Hydraena gracilis Ad. - Germar, 1824 34422139335830,612,1


Hydraena Hydraena sp. (riparia/britteni) Ad. 043 10,20,1


Limnius Limnius volckmari Lv. - Fairmaire, 1881 2431 0,20,1


DIPTERA, tvåvingar   


Ceratopogonidae 00011121,00,4


Chironomidae 00016516279,23,6


Empididae 03020,40,2


Limoniidae 000121211,40,6


Pediciidae 030125222,40,9


Simuliidae 01045124019,47,7


Tabanidae 0301 0,20,1


BIVALVIA, musslor


Pisidium Pisidium sp. 1101311,00,4


SUMMA (antal individer): 135182424239287253,4100


SUMMA (antal taxa): 242130222925,2


2011-10-26 x: 6410542    y: 328949


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 


verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 


utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory
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4. Djupedalsbäcken , uppströms Norrleden


Det. Karin Johansson, Medins Biologi AB


Metod: SS-EN 27 828 + NV:s Handledning för miljöövervakning


ARTER/TAXA KATEGORI       PROV


FkFgEgRk12345M%


OLIGOCHAETA, fåborstmaskar


Oligochaeta 0206241059,03,2


AMPHIPODA, märlkräftor


Gammarus pulex - (Linné, 1758)553444450203638,813,7


ISOPODA, gråsuggor


Asellus aquaticus - (Linné, 1758)122104113,21,1


ACARI, sötvattenskvalster


Acari 030110,40,1


EPHEMEROPTERA, dagsländor


Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 243122508414464110,839,1


Baetis sp. 040511036482244,215,6


Centroptilum luteolum - (Müller, 1776)24322 4,41,6


Leptophlebia sp. 1231 0,20,1


Nigrobaetis niger - (Linnaeus, 1761) 243 20,40,1


PLECOPTERA, bäcksländor


Brachyptera Brachyptera sp. 04331Plecoptera0,80,3


Capnia Capnia bifrons - (Newman, 1839) 054Ov 1Plecoptera0,20,1


Isoperla Isoperla sp. 0301111Plecoptera0,80,3


Nemoura Nemoura avicularis - Morton, 1894 *254 Plecoptera


Nemurella Nemurella pictetii - Klapalék, 1900124Ov1Plecoptera0,20,1


TRICHOPTERA, nattsländor


Glyphotaelius pellucidus - (Retzius, 1783) 1521 0,20,1


Limnephilidae 050604313,44,7


Lype sp. 4421 0,20,1


Plectrocnemia conspersa - (Curtis, 1834) 1331 0,20,1


Rhyacophila fasciata - Hagen, 1859 23323211,60,6


Rhyacophila sp. 033120,60,2


Sericostoma personatum - (Spence, 1826) 254 20,40,1


COLEOPTERA, skalbaggar


Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806)24491065,01,8


Elmis Elmis aenea Lv. - (Müller, 1806)24411514447,62,7


Elodes Elodes sp. Lv. *020


Hydraena Hydraena gracilis Ad. - Germar, 1824 3444436221222,88,0


Platambus Platambus maculatus Lv. - (Linné,1758)1323 0,60,2


DIPTERA, tvåvingar   


Ceratopogonidae 0005 1,00,4


Chironomidae 000201415,21,8


Limoniidae 0001110,60,2


Pediciidae 03024152,40,8


Simuliidae 010332577,62,7


Tabanidae *030


Tipulidae 0501210,80,3


BIVALVIA, musslor


Pisidium Pisidium sp. *110


SUMMA (antal individer): 192524258278166283,6100


SUMMA (antal taxa): 161613111414,0


2011-10-26 x: 6410586    y: 318345


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 


verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 


utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory
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1. Äsperedsbäcken


Nedre


Vattenområdesuppgifter


Huvudflodområde:108 Göta älv Top. Karta:7B SO


Län:14 Västra Götaland Lokalkoordinater:6407809 / 326033


Kommun:Göteborg


Provtagningsuppgifter


Datum: Metodik:SS-EN 27 828


Provtagare:Alf Engdahl


Provyta (m


2


):


0,25


Organisation:Medins Biologi AB Antal prov:5


Syfte:recipientkontroll Kemiprov (j/n):nej


Lokaluppgifter


Lokalens längd:10 mLokalens maxdjup:0,3 m


Lokalens bredd:1,5 mVattenhastighet:ström (0,2 - 0,7 m/s)


Vattendragsbredd (våt yta):1,5 m, uppskattadGrumlighet:klart


V-dragsbredd (normal fåra):2 mVattenfärg:klart


Vattennivå:lågVattentemperatur:7,5 °C


Lokalens medeldjup:0,1 mTrofinivå:mesotrof


Märkning av lokal:


Bottensubstrat och vattenvegetation  (dominerande typ och täckningsgrad i  %)


Oorganiskt mtrl, dom. 1:fin stenVegetationstyp, dom. 1:-


Oorganiskt mtrl, dom. 2:grusVegetationstyp, dom. 2:-


Oorganiskt mtrl, dom. 3:grov stenVegetationstyp, dom. 3:-


0-10 meter uppströms biflöde från Långevattnet


Finsediment:saknasGrova block:saknasMossor:saknas


Sand:<5%Häll:saknasPåväxtalger:saknas


Grus:5-50%Övervattensv:saknasFin detritus:saknas


Fin sten:>50%Flytbladsv:saknasGrov detritus:5-50%


Grov sten:5-50%Långskottsv:saknasFin död ved:<5%


Fina block:<5%Rosettväxter:saknasGrov död ved:saknas


Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)


Dominerande 1:lövskogDominerande 2:-Dominerande 3:-


Strandzon 0-5 m 


Vegetationstyp:Dom. art:Sub.dom. art:


Dominerande 1:trädalalm


Dominerande 2:---


Dominerande 3:---


Beskuggning:>50%


Påverkan


Typ: Styrka:


A:- saknas


B:- -


C:- -


Övrigt


2011-10-26


 Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov .


0-10 meter uppströms biflöde från Långevattnet


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 


ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 


endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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2. Äsperedsbäcken


Vid trumman


Vattenområdesuppgifter


Huvudflodområde:108 Göta älv Top. Karta:7B SO


Län:14 Västra Götaland Lokalkoordinater:6408093 / 326470


Kommun:Göteborg


Provtagningsuppgifter


Datum: Metodik:SS-EN 27 828


Provtagare:Alf Engdahl


Provyta (m


2


):


0,25


Organisation:Medins Biologi AB Antal prov:5


Syfte:recipientkontroll Kemiprov (j/n):nej


Lokaluppgifter


Lokalens längd:10 mLokalens maxdjup:0,3 m


Lokalens bredd:2 mVattenhastighet:ström (0,2 - 0,7 m/s)


Vattendragsbredd (våt yta):2 m, uppskattadGrumlighet:grumligt


V-dragsbredd (normal fåra):2 mVattenfärg:färgat


Vattennivå:medelVattentemperatur:7,5 °C


Lokalens medeldjup:0,2 mTrofinivå:mesotrof


Märkning av lokal:


Bottensubstrat och vattenvegetation  (dominerande typ och täckningsgrad i  %)


Oorganiskt mtrl, dom. 1:fin stenVegetationstyp, dom. 1:-


Oorganiskt mtrl, dom. 2:grov stenVegetationstyp, dom. 2:-


Oorganiskt mtrl, dom. 3:grusVegetationstyp, dom. 3:-


Finsediment:saknasGrova block:saknasMossor:saknas


Sand:<5%Häll:saknasPåväxtalger:saknas


Grus:5-50%Övervattensv:saknasFin detritus:saknas


Fin sten:>50%Flytbladsv:saknasGrov detritus:5-50%


Grov sten:5-50%Långskottsv:saknasFin död ved:<5%


Fina block:<5%Rosettväxter:saknasGrov död ved:<5%


Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)


Dominerande 1:lövskogDominerande 2:-Dominerande 3:-


Strandzon 0-5 m 


Vegetationstyp:Dom. art:Sub.dom. art:


Dominerande 1:trädalmal


Dominerande 2:---


Dominerande 3:---


Beskuggning:>50%


Påverkan


Typ: Styrka:


A:- saknas


B:- -


C:- -


Övrigt


2011-10-26


Utfällningar av troligtvis järn- och mangan Lokalkvaliteten var lämplig ; bra sparkbotten. Provtagningen 


kompletterades med ett kvalitativt prov.


10-20 meter nedströms elstängslet


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 


ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 


endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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3. Hultabäcken


Hälbo


Vattenområdesuppgifter


Huvudflodområde:108 Göta älv Top. Karta:7B SO


Län:14 Västra Götaland Lokalkoordinater:6410542 / 328949


Kommun:Göteborg


Provtagningsuppgifter


Datum: Metodik:SS-EN 27 828


Provtagare:Alf Engdahl


Provyta (m


2


):


0,25


Organisation:Medins Biologi AB Antal prov:5


Syfte:recipientkontroll Kemiprov (j/n):nej


Lokaluppgifter


Lokalens längd:10 mLokalens maxdjup:0,5 m


Lokalens bredd:2,5 mVattenhastighet:ström (0,2 - 0,7 m/s)


Vattendragsbredd (våt yta):3 m, uppskattadGrumlighet:klart


V-dragsbredd (normal fåra):3 mVattenfärg:färgat


Vattennivå:medelVattentemperatur:6 °C


Lokalens medeldjup:0,3 mTrofinivå:mesotrof


Märkning av lokal:


Bottensubstrat och vattenvegetation  (dominerande typ och täckningsgrad i  %)


Oorganiskt mtrl, dom. 1:fin stenVegetationstyp, dom. 1:-


Oorganiskt mtrl, dom. 2:sandVegetationstyp, dom. 2:-


Oorganiskt mtrl, dom. 3:grov stenVegetationstyp, dom. 3:-


20-30 m uppströms gärdesgård, ca 50 m nedströms litet fall


Finsediment:<5%Grova block:<5%Mossor:saknas


Sand:5-50%Häll:saknasPåväxtalger:saknas


Grus:5-50%Övervattensv:saknasFin detritus:saknas


Fin sten:5-50%Flytbladsv:saknasGrov detritus:<5%


Grov sten:5-50%Långskottsv:saknasFin död ved:<5%


Fina block:5-50%Rosettväxter:saknasGrov död ved:5-50%


Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)


Dominerande 1:lövskogDominerande 2:-Dominerande 3:-


Strandzon 0-5 m 


Vegetationstyp:Dom. art:Sub.dom. art:


Dominerande 1:trädal-


Dominerande 2:buskar--


Dominerande 3:---


Beskuggning:>50%


Påverkan


Typ: Styrka:


A:- saknas


B:- -


C:- -


Övrigt


2011-10-26


 Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov .


20-30 m uppströms gärdesgård, ca 50 m nedströms litet fall


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 


ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 


endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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4. Djupedalsbäcken


uppströms Norrleden


Vattenområdesuppgifter


Huvudflodområde:108 Göta älv Top. Karta:7B SV


Län:14 Västra Götaland Lokalkoordinater:6410586 / 318345


Kommun:Göteborg


Provtagningsuppgifter


Datum: Metodik:SS-EN 27 828


Provtagare:Alf Engdahl


Provyta (m


2


):


0,25


Organisation:Medins Biologi AB Antal prov:5


Syfte:recipientkontroll Kemiprov (j/n):nej


Lokaluppgifter


Lokalens längd:10 mLokalens maxdjup:0,6 m


Lokalens bredd:2 mVattenhastighet:ström (0,2 - 0,7 m/s)


Vattendragsbredd (våt yta):2 m, uppskattadGrumlighet:grumligt


V-dragsbredd (normal fåra):2 mVattenfärg:klart


Vattennivå:medelVattentemperatur:7,5 °C


Lokalens medeldjup:0,3 mTrofinivå:mesotrof


Märkning av lokal:


Bottensubstrat och vattenvegetation  (dominerande typ och täckningsgrad i  %)


Oorganiskt mtrl, dom. 1:grov stenVegetationstyp, dom. 1:mossor


Oorganiskt mtrl, dom. 2:fin stenVegetationstyp, dom. 2:-


Oorganiskt mtrl, dom. 3:sandVegetationstyp, dom. 3:-


Finsediment:<5%Grova block:5-50%Mossor:<5 %


Sand:5-50%Häll:saknasPåväxtalger:saknas


Grus:<5%Övervattensv:saknasFin detritus:<5%


Fin sten:5-50%Flytbladsv:saknasGrov detritus:<5%


Grov sten:5-50%Långskottsv:saknasFin död ved:<5%


Fina block:5-50%Rosettväxter:saknasGrov död ved:<5%


Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)


Dominerande 1:lövskogDominerande 2:åkerDominerande 3:-


Strandzon 0-5 m 


Vegetationstyp:Dom. art:Sub.dom. art:


Dominerande 1:trädallönn


Dominerande 2:buskar--


Dominerande 3:---


Beskuggning:>50%


Påverkan


Typ: Styrka:


A:- saknas


B:- -


C:- -


Övrigt


2011-10-26


 Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov .


0-10 meter nedströms kulvert


RAPPORT


utfärdad av ackrediterat laboratorium


REPORT issued by an Accredited Laboratory


Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 


ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS -EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 


endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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KlassBenämningShannons diver-ASPT-Danskt fauna-Surhets-/Förorenings-


sitetsindexindexindexindex


1Mycket högt index >4,15>6,97>10


2Högt index3,85-4,156,1-6,966-10


3Måttligt högt index2,95-3,855,3-6,154-6


4Lågt index2,35-2,954,5-5,342-4


5Mycket lågt index ≤2,35≤4,5≤3≤2


KlassBenämningIndividtäthetTotalantalMedelantal taxaEPT index


(antal/m


2


)


taxaper prov


1Mycket högt index >3000>50>30>29


2Högt index1500-300040-5025-3022-29


3Måttligt högt index500-150025-4015-2512-22


4Lågt index200-50018-2510-157-12


5Mycket lågt index ≤200≤18≤10≤7
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KlassBenämningShannons diver-ASPT-Danskt fauna-Surhets-/Förorenings-


sitetsindexindexindexindex


1Mycket högt index >4,00>6,4>5>8


2Högt index3,80-4,005,8-6,455-8


3Måttligt högt index2,85-3,805,2-5,843-5


4Lågt index2,45-2,854,5-5,231-3


5Mycket lågt index ≤2,45≤4,5≤2≤1


KlassBenämningIndividtäthetTotalantalMedelantal taxaEPT-index


(antal/m


2


)


taxaper prov


1Mycket högt index >1000>35>18>17


2Högt index700-100030-3516-1814-17


3Måttligt högt index300-70020-3011-1610-14


4Lågt index150-30015-208-118-10


5Mycket lågt index ≤ 150≤15≤8≤8
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Kategorier


Poängsättning


A


Rödlistade arter


Kategori RE, CR och EN ger 16 p. Kat.i VU, NT och DD ger 6 p. per art.


B


Totalantal taxa


41-45 ger 1 p., 46-50 ger 3 p. Och >50 ger 10 p.


C


Shannon index


3,86-4,15 ger 1 p. och >4,15 ger 3 p.


D


Ovanliga arter


Om ej poäng i kategori A 3 p. per art.


Indexet beräknas som summan av poängen i de olika kategorierna.


 




image1.emf



image2.emf

0102030199920042011Medelantaltaxa/prov




image3.emf

05101520042011Medelantaltaxa/prov




