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Abstract 
This graduate work was commissioned by the community council of the Swedish county of 
Västmanland, which wanted an ecological status assessment of Stäholm Creek 
(Stäholmsbäcken). An ecological assessment status is made according to the European Union’s 
Water Framework Directive and carried out in three parts: biological, chemical and hydro-
morphology quality factors. The biological part consisted of taking five samples of benthic 
fauna from one sampling site using the hand or dip-net method. The animals were ordered 
according to species and then index calculations of ASPT, DJ index and MISA where done. 
The biological quality factor assessment showed that the animals were in poor condition. The 
DJ-index showed the worst result and therefore it was decided, one out - all out. In such 
circumstances the next step of the assessment, the chemical quality factor, would normally not 
be taken. Instead a determination would be made on what improvements could be 
implemented to get a satisfactory result. However, in this graduate work the other two quality 
factors were examined. The chemical factor consisted of determining which nutrients were 
found in the watercourse; the hydro-morphological factor consisted of, among other things, 
identification of obstacles that prevent free movement of the fish, viaducts, ditches, land use 
near the stream and in the catchment area. The chemical and hydro-morphological tests 
strengthened the unsatisfactory results of the biological quality assessment. The explanation 
for this is that both the local environment and the catchment area are heavily affected by 
agriculture. In order to improve Stäholm Creek’s status, a protection zone and / or a wetland 
should be built. 
 
Keywords: Stäholmsbäcken, European Union’s Water Framework Directive, benthic fauna, 
water chemistry, hydro-morphology 
  



 

Sammandrag 
Detta examensarbete skrivs på uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland, som vill ha en 
ekologisk statusbedömning av Stäholmsbäcken. En ekologisk statusbedömning enligt EU:s 
vattendirektiv utförs i tre delar, biologiska, kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. 
Den biologiska delen bestod i att på en provplats ta fem prover på bottenfaunan med hjälp av 
handhåvsmetoden. Djuren artbestämdes och därefter gjordes indexberäkningarna ASPT, DJ-
index och MISA. De biologiska kvalitetsfaktorerna fick ett otillfredsställande resultat. DJ-
indexets resultat var sämst och fick därmed styra, one out – all out. Normalt går man inte 
vidare till nästa steg, som är de kemiska kvalitetsfaktorer, utan ser på vilka 
förbättringsåtgärder som ska genomföras. I detta examensarbete undersöktes även de båda 
andra kvalitetsfaktorerna. Den kemiska delen bestod av bestämning av näringsämnen i 
vattendraget och den hydromorfologiska delen bestod av bland annat identifiering av 
vandringshinder, vägövergångar, diken, markanvändningen i närmiljön och i 
delavrinningsområdet. De kemiska och de hydromorfologiska testerna styrkte resultatet i och 
med att det också blev otillfredsställande. Förklaringen till detta är att både närmiljön och 
avrinningsområdet är starkt påverkat av jordbruket. För att förbättra Stäholmsbäckens status 
bör skyddszoner och/eller en våtmark anläggas.  
 
Nyckelord: Stäholmsbäcken, EU:s vattendirektiv, bottenfauna, vattenkemi, hydromorfologi



 

Förord 
Detta examensarbete har genomförts av två studenter vid Mälardalens högskola, Minna Vesa 
och Helena Wiman på uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland. Vi vill tacka våra handledare 
Johan Axnér och Tommy Odelström för bra handledning och hjälp vid oklarheter. Mikael 
Pettersson ska även ha ett tack för hans instruktioner vid identifiering av vandringshinder 
under vår inledande vandring. Ett tack till Sven-Erik Åkerman för hans insatser vid elfiske 
och GIS-gruppens medlemmar för deras assistans med GIS programmet. 
Ann-Sofie Magnusson ska ha ett tack för hennes rådgivning vid de kemiska analyserna. 
 
Västerås januari 2009 
Minna Vesa 
Helena Wiman



 

Innehållsförteckning 
 
Inledning ..................................................................................................................................... 2 

Bakgrund ................................................................................................................................ 2 
Syfte ....................................................................................................................................... 2 
Metod ..................................................................................................................................... 2 
Avgränsning ........................................................................................................................... 2 
Ordlista ................................................................................................................................... 3 
EU:s vattendirektiv ................................................................................................................. 3 
Områdesbeskrivning ............................................................................................................... 6 
Biologiska kvalitetsfaktorer ................................................................................................... 7 

Bottenfauna ........................................................................................................................ 8 
Elfiske ............................................................................................................................... 10 

Kemiska kvalitetsfaktorer .................................................................................................... 11 
Vattenprovtagning ............................................................................................................ 11 
pH ..................................................................................................................................... 12 
Konduktivitet .................................................................................................................... 12 
Undersökning och bestämning av vattenfärg ................................................................... 12 
Dr Lange ........................................................................................................................... 12 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer ................................................................................... 13 
Kontinuitet ........................................................................................................................ 13 
Hydrologisk regim ............................................................................................................ 13 
Morfologiska förhållanden ............................................................................................... 14 

Resultat och diskussion ........................................................................................................ 15 
Slutsats ..................................................................................................................................... 21 
Referenser ................................................................................................................................. 23 

Litteratur ............................................................................................................................... 23 
Personliga ............................................................................................................................. 24 
Elektroniska källor ............................................................................................................... 25 

 
Bilaga 1, Artlista 
Bilaga 2, Abundans 
Bilaga 3, ASTERICS artlista 
Bilaga 4, ASTERICS resultat 
Bilaga 5, ASPT 
Bilaga 6, DJ-index 
Bilaga 7, MISA 
Bilaga 8, Referensvärden och klassgränser för index 
Bilaga 9, Elfiske  
Bilaga 10, Kemiska kvalitetsfaktorer 
Bilaga 11, Diken 
Bilaga 12, Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 



2 
 

Inledning 

Bakgrund 
Alla EU:s medlemsstater har genom EU:s vattendirektiv enats om att skapa en gemensam ram 
för en likartad förvaltning av vattnet och att allt vatten i Europa ska uppnå god ekologisk 
status år 2015. Undersökningarna ägde rum i Stäholmsbäcken som rinner genom 
Västmanland och mynnar ut i Mälaren söder om Köping. Området ansågs av länsstyrelsen 
intressant eftersom den mynnar ut i Lindöbergets naturreservat. Inga undersökningar av 
bäcken fanns sedan tidigare. För de vatten som inte uppnår målet med vattendirektivet ska 
åtgärdsprogram tas fram så att god ekologisk status uppnås. 
 

Syfte 
Syftet med denna undersökning är att göra en ekologisk statusbedömning utifrån EU:s 
vattendirektiv på Stäholmsbäcken i Västmanland. Målet är att göra ett antal undersökningar 
för att se om Stäholmsbäcken får ett godkänt resultat och där med uppnår god ekologisk status 
eller om några åtgärder behövs. 
 

Metod 
Examensarbetet inleddes med en biotopkartering längs Stäholmsbäcken. Vandringshinder för 
fisk, vägpassagen och diken dokumenterades i länsstyrelsens Inventeringsprotokoll D för 
vandringshinder. GPS-koordinater antecknades och hindren fotograferades. Hindren och 
diken markerades även på en karta. Insamlade uppgifter sammanställdes i GIS (Geografiskt 
Informations System) och därefter beräknades markanvändningen i närmiljön och i 
avrinningsområdet. Vid biotopkarteringen beslutades att provplatsen för bottenfauna, 
vattenkemi och elfiske skulle ske vid vandringshinder ett, närmast mynningen. För att utföra 
de olika provtagningarna har en litteraturstudie utförts genom att läsa böcker, Svenska 
Standarder och rapporter. Bottenfaunan togs med handhåvsmetoden (SIS, 1994c). 
Bottenfaunadjuren artbestämdes med hjälp av klassisk artbestämningslitteratur som finns 
redovisade i källförteckningen. Indexberäkningarna; DJ-index och MISA genomfördes med 
det tyska dataprogrammet ASTERICS (Aqem, 2008).  Proverna för pH (SIS, 1979e), 
konduktivitet (SIS, 1993d) och vattenfärg (SIS, 1994b) utfördes enligt riktlinjerna i Svensk 
Standard. För kalcium, magnesium, klorid, totalfosfor och totalkväve har Dr Langes 
snabbtester använts. 
 

Avgränsning 
Avgränsningarna i denna rapport är att undersökningen endast är gjord vid ett tillfälle och på 
en provplats i Stäholmsbäcken.  I de biologiska kvalitetsfaktorerna enligt EU:s vattendirektiv 
ingår påväxtkiselalger, bottenfauna och fisk. Endast bottenfauna och fisk genomfördes. I de 
fysikalisk- kemiska kvalitetsfaktorerna ingår allmänna förhållanden, näringsämnen och 
försurning och den andra delen med särskilda förorenande ämnen, syntetiska och icke 
syntetiska. Vi har endast genomfört undersökningen av näringsämnen. Stäholmsbäcken delar 
sig på ett ställe men endast en av grenarna följdes. 
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Ordlista 

• Abundans: populationstäthet vid undersökning av bottenfauna. 
• Antropogen: påverkad, skapad eller orsakad av människan. 
• Artificiell: framställd på konstgjord väg. 
• ASPT: Average Score Per Taxon, är ett mått på vattnets renhet vid undersökning av 

bottenfauna. 
• DJ-index: Dahl & Johanson, är ett index för eutrofiering (övergödning) vid 

undersökning av bottenfauna. 
• Eutrofiering: Övergödning. 
• EK: ekologiska kvalitetskvoten. 
• EPT: antal dag-, bäck- och nattsländor. 
• GIS: Geografisk informations system, är ett kartprogram. 
• Handhåvsmetoden: En metod för provtagning av bottenfauna. 
• MISA: Multimetric Index for Stream Acidification, är ett index för bottenfaunans 

respons på försurning. 
• Morfologiska förhållanden: förändringar i ett vattendrag på grund av skog- och 

jordbruk, gamla flottningsleder, vägbyggen, bebyggelse och andra anläggningar. 
• One out – All out: vid klassificering av kvalitetsfaktorerna sker det med principen 

sämst styr. 
 

EU:s vattendirektiv 
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4, ”Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, 
vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon” ska alla länder inom EU förvalta sina 
vatten på liknande sätt genom Europarlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 
oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område, även kallad för ramdirektivet för vatten. Målet är att allt vatten inom EU ska ha 
uppnått god ekologisk status till år 2015. Vatten som inte har uppnått målet ska åtgärdas och 
ett åtgärdsprogram, förvaltningsplaner samt bindande kvalitetskrav ska tas fram för 
vattenförekomsten. Varje land bestämmer själv vilka lagar och regler som behövs för att 
uppnå dessa. Svensk vattenförvaltning regleras i huvudsak av: 
 

• Miljöbalk (1998:808) 
• Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön 

(vattenförvaltningsförordningen) 
• Förordning (2002:864) med länsstyrelseinstruktion (länsstyrelseinstruktionen) 

 
Vattenförvaltningsförordningen är den lagstiftning som formellt gäller i svensk rätt. 
 
Sverige är uppdelat i fem vattendistrikt (se figur 1). Varje distrikt har en länsstyrelse som är 
utsedd till vattenmyndighet med ansvaret att förvalta kvaliteten på vattenmiljön. Deras uppgift 
är bland annat att skriva förvaltningsplan och åtgärdsprogram. (Naturvårdsverket, 2007a) 
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Figur1. De fem vattendistrikten i Sverige: 1) Bottenvikens, 2) Bottenhavets, 3) Norra Östersjöns, 4) Södra 
Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt. (Naturvårdsverket, 2007a) 
 
Vattenmyndigheterna ska ta fram bindande kvalitetskrav för att skydda, förbättra och 
återställa alla vattenförekomster inom sina distrikt enligt ramdirektivet för vatten. 
Myndigheterna måste bestämma vilken miljökvalitet som vattenförekomsterna ska uppnå år 
2015. Miljökvaliteten bestäms med hjälp av bedömningsgrundsskalor som finns för ett antal 
kvalitetsfaktorer. Med kvalitetsfaktorer menas biologiska, fysikalisk-kemikaliska och 
hydromorfologiska faktorer. Resultatet från kvalitetsfaktorerna sammanvägs till ekologisk 
status eller potential med principen sämst styr. Bedömningsgrundsskalan är uppdelad i fem 
olika statusklasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig (se figur 2). En viktig gräns 
ligger mellan god och måttlig på grund av att när statusen hamnar under god kan 
vattenförekomsten behöva åtgärdas. (Naturvårdsverket, 2007a) 
 

 
Figur2. De fem statusklasserna. (Naturvårdsverket, 2007a) 
 
 
Det finns undantag till att alla vattenförekomster ska nå god ekologisk status till år 2015, 
potential ersätter då status. Undantaget gäller vattenförekomster med hydromorfologisk 
påverkan exempelvis kraftverksdamm, som inte kan åtgärdas utan att negativt påverka 
verksamheten. Då får vattenförekomsten förklaras som kraftigt modifierad eller konstgjord, 
med lägre ställda krav. (Naturvårdsverket, 2007a) 
 
Ett flödesschema (se figur 3) kan följas vid klassificering av ekologisk status eller potential. 
Statusklassificeringen inleds med de biologiska kvalitetsfaktorerna. De biologiska 
kvalitetsfaktorerna väger tyngst sedan fysikalisk-kemiska faktorer och sist kommer de 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. (Naturvårdsverket, 2007a) 
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Detta betyder att om de biologiska kvalitetsfaktorerna är klassade som måttliga, 
otillfredsställande eller dåliga behöver inte de fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna bestämmas. (Naturvårdsverket, 2007a) 

 
Figur3. Ett övergripande flödesschema hur arbetet går till vid bedömning av ekologisk klassificering. 
(Naturvårdsverket, 2007a) 
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Områdesbeskrivning 
Stäholmsbäcken ligger i Västmanlands län och mynnar ut i Mälaren(se blå markerade sträcka 
i figur 4). Närmaste stad är Köping. Vid dess mynning och 700 meter in är bäcken rak, bred 
och ser ut som en kanal. Längst upp i kanalen ligger flera fritidsbåtar vid ett antal bryggor. 
Efter det smalnar Stäholmsbäcken av och den börjar slingra sig, här ligger också vår 
provplats. Bäcken blir smalare och ser mer ut som ett mer eller mindre igenväxt dike där den 
slingrar sig genom åkerlandskapet. När undersökningarna gjordes var vattenståndet mycket 
lågt, bitvis såg man inget vatten alls på grund av igenväxt och det hade varit omöjligt för fisk 
att ta sig fram. Orsaken till det låga vattenståndet torde vara att det varit en sommar med liten 
nederbörd. På ett ställe förgrenar sig Stäholmsbäcken, den byter då namn till Tunabäcken. 
Trots att bäcken byter namn benämns den som Stäholmsbäcken i hela rapporten. Längs hela 
bäcken ansluter sig ett antal diken, både öppna och täckdiken. 
 

 
Figur 4. Karta över Stäholmsbäcken i Västmanland.(Eniro, 2008) 
 
 
Provplatsen 
Provplatsen är belägen vid det första vandringshindret i Stäholmsbäcken (se krysset i figur 5) 
och är 45 m långt och har en fem meter bred våt yta medan den beräknas till sju meter bred 
vid normal fåra. Detta eftersom vi vid provtillfället bedömde att vattennivån var låg. 
Medeldjupet är en halvmeter och det grumliga och färgade vattnet har ett maxdjup på 0,8 m. 
Bottensubstratet domineras av block men även häll, sten, grus, finsediment och lite sand 
förekom. Vattenvegetationen domineras av påväxtalger men även mossor, övervattenväxter 
och flytbladsväxter påträffades. Det var mycket organiskt material på botten och mer än 
hälften bestod av fint organiskt material i form av mer eller mindre nedbrutna lövrester med 
en partikelstorlek mindre än 1 mm, men även grövre material av löv barr kottar samt delar av 
kvistar fanns. Kvistar, grenar och stammar mindre än 10 cm fanns på botten, men det var 
endast ett mindre antal. Mer än hälften av stenarna var inbäddade i finare sediment. 
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Lindöbergets naturreservat 
Vid Stäholmsbäckens mynning ut i Mälaren 
ligger naturreservatet, Lindöberget (se figur 5). 
Reservatet består av två delar, dels själva 
Lindöberget som är en 25 meter hög åkerholme 
uppbyggt av granit och dels en remsa av vatten- 
och vassområde. Anledningen till att det blivit 
naturreservat är att man vill bevara området med 
dess rika vegetation av ädellövskog och inte minst 
för att människor lättare ska kunna ta sig till 
området. På sluttningarna på åkerholmen växer 
det ek med hasselbuskar men även dungar av asp 
förekommer. På Lindöbergets södra sida finns ett 
mindre bestånd av lind och i kanten mot Mälaren 
klibbal. Tack vare förekomsten av ädellövträd är 
området intressant för insekter. I reservatets 
vassområde finns det ett rikt fågelliv som är värt 
att skydda med bland annat rördom och 
skäggmes. (Länsstyrelsen, 2008) 
 
 
 
 
 

Biologiska kvalitetsfaktorer 
De biologiska kvalitetsfaktorerna delas in i tre delar: påväxtkiselalger, bottenfauna och fiske. 
När Sveriges vattendrag ska klassificeras delas Sverige in i tre regioner (se figur 6) 
Stäholmsbäcken ligger i regionen Centralslätten (14) och våra indexberäkningar kommer att 
jämföras med referensvärden och klassgränser för denna region. (Naturvårdsverket, 2007b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Illies ekoregioner, Centralslätten (14), 
Fennoskandiska skölden (22) och det Boreala 
höglandet (20) (Naturvårdsverket, 2007b) 

Figur 5. Stäholmsbäckens mynning, 
Västmanland.(Lantmäteriets Geografiska 
Sverigedata) 
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Bottenfauna 

Bottenfaunaprover tas för att man ska kunna göra en bedömning av den biologiska statusen 
enligt EU:s vattendirektiv för ett vattendrag. Detta utförs genom ett antal indexberäkningar 
genomförs, ASPT för vattnets renhet och djurens känslighet för föroreningar, DJ-index som 
visar graden av eutrofiering och MISA som är ett surhetsindex. (Naturvårdsverket, 2007b) 
Vid indexberäkningarna av DJ-index och MISA användes ett tyskt dataprogram vid namnet 
ASTERICS (Aqem, 2008). 
 

Provtagning av bottenfauna 

Provtagning av bottenfauna genomfördes 
den 26 september 2007 enligt svensk 
standard. Håven som användes var 30 cm 
bred med en maskvidd på 0,5 mm. Genom 
att hålla håven mot bottnen med öppningen 
motströms sparkas bottenmaterialet och 
uppvirvlad bottenfauna samlas i håven med 
hjälp av strömmen. Bottenmaterialet 
sparkades i en minut, på en yta av håvens 
bredd och en meter framför håven. Håvens 
innehåll vändes och sköljdes sparsamt med 
bäckvatten över en vanna. En grovsortering 
av kvistar och löv gjordes efter att 
bottenfaunadjur sköljts av. Materialet från 
vannan överfördes till en plastburk som var 
märkt med datum, provplats, replikat och 
provtagare. Burkens innehåll konserverades 
med t-sprit till en slutkoncentration på 70 
procent, för att förhindra predation. Samma 
procedur utfördes totalt fem gånger, en för 
varje replikat. Bottenfaunaproverna togs 
mitt i strömfåran, bland vegetationen samt 
nära strandkanten för att de olika livsmiljöerna skulle representeras (Bydén m.fl., 2003). 
Provet bland vegetationen togs med hjälp av en gul vattenhåv av skolmodell med en 
maskvidd på 1,5 mm (se figur 7) som viftades i växtligheten, detta efter rekommendationen 
av Tommy Odelström. Därefter fraktades provburkarna till Mälardalens Högskolas 
laboratoriums kylrum i väntan på rensning och artbestämning 
(SIS, 1994c). 
 
Artbestämning av bottenfaunan 
På laboratoriet siktades de uppsamlade bottenfaunaproverna genom ett såll med en maskvidd 
på 0.5mm och sköljdes med avjonat vatten för att bli av med grus och organiskt material. 
Materialet från sållet överfördes till en plastburk. Från plastburkarna togs små mängder 
bottenmaterial som placerads på en petriskål varifrån djuren plockas från bottenmaterialet 
med hjälp av pincetter. Arbetet försvårades på grund av stora mängder alger i proverna. 
Bottenfaunadjuren grovsorterades i mindre plastburkar innehållande 96 procentig etanol som 
späddes till en slutkoncentration på 70 procent, vilket räcker för att konservera djuren för 
senare artbestämning. Artbestämning genomfördes med hjälp av förstoringsglas, stereolupp 
och mikroskop. (Bydén m.fl., 2003) Tommy Odelström gav oss många tips om vilka små 
detaljer som skiljer de olika arterna åt och hjälpte oss med de svårare fallen. En del djur var så 

Figur 7. Helena Wiman tar bottenfauna prover i 
Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. Foto Minna 
Vesa 
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svåra att bedöma till art så de blev bestämda till släkte eller i enstaka fall till familj (se bilaga 
1) med hjälp av klassisk artbestämningslitteratur, se referenslistan. 

ASPT index 

ASPT-index (Average Score Per Taxon) är ett mått på vattnets renhet. För att beräkna 
vattendragets ASPT-index använder man sig av en förteckning med ett antal familjer samt 
ordningen Oligochetas, (glattmaskars) indikatorvärde. Dessa indikatorvärden är en direkt 
spegling över deras känslighet för föroreningar. En familj som har hög känslighet får ett 
högsta värde, det vill säga (10) medan familjer med hög tolerans mot föroreningar endast 
bidrar med det lägsta indikatorvärdet, (1). För att få vattendragets ASPT-index summerar man 
antalet indexpoäng som sedan divideras med antalet ingående familjer i provet (se bilaga 5, 
tabell 10). Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas sedan genom att ta beräknat ASPT 
delat med referensvärde, efter detta värde bedöms Stäholmsbäckens status. 
(Naturvårdsverket, 2003d) 
 

DJ index 

DJ-index (Dahl & Johanson 2005) är ett multimetriskt index för eutrofiering. Indexet är 
uppbyggt av fem enkla index. I det första räknar man samman antalet taxa av dag-
(Ephemeroptera), bäck- (Plecoptera) och nattsländor (Tricoptera). Det andra indexet är den 
relativa abundansen (%) av kräftdjur (Crustacea). Den relativa abundansen (%) av dag-, bäck- 
och nattsländor utgör det tredje indexet. ASPT används som det fjärde indexet och det femte 
och sista indexet är värdet för Saprobie- indexet enligt Zelinka och Marvan (1961). Dessa fem 
enkla index ska sedan normaliseras så att de får ett värde 1, 2 eller 3 enligt kriterierna i bilaga 
6, tabell 11. Värdena summeras sedan och kan få ett minimivärde på 5 och ett maximumvärde 
på 15. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas för ett bedöma Stäholmsbäckens status 
med Centralslättens statusindelning. (Naturvårdsverket, 2007b) 
 

MISA 

MISA (Multimetric Index for Stream Acidification) är ett multimetriskt index för 
bottenfaunans respons på försurning, men det visar däremot inte om det är en naturlig surhet 
eller om den är antropogent orsakad. Indexet är uppbyggt av sex olika enkla index.  Det första 
är antalet familjer, det andra antalet taxa av snäckor (Gastropoda). I det tredje räknar man 
antalet taxa av dagsländor (Ephemeroptera), i det fjärde indexet beräknas kvoten mellan den 
relativa abundansen (%) av dagsländor och den relativa abundansen (%) av bäcksländor 
(Plecoptera). På grund av att det helt saknades bäcksländor ingår inte detta i Stäholmsbäckens 
MISA index. Det femte indexet är AWIC-index och det sjätte och sista indexet består av den 
relativa abundansen (%) av sönderdelare (shredders). Värdena normaliseras enligt bilaga 7, 
tabell 12 och får ett värde mellan 0 och 10. Dessa sex värden summeras (i Stäholmsbäckens 
fall fem) för att sedan divideras med antalet ingående enkla index som sedan multipliceras 
med 10. MISA får ett värde mellan 0 och 100. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas 
för ett bedöma vilken klassgräns som Stäholmsbäcken hamnar i. (Naturvårdsverket, 2007b) 
 
Bottendjur/indikatorer 
Indikatorer ingår inte i den ekologiska statusbedömningen men är i allra högsta grad 
intressant. Bottenfauna kan användas som miljöindikatorer. Sammansättningen av 
bottenfaunan kan indikera på hur vattendraget mår, med hjälp av identifiering av försurnings 
och föroreningskänsliga arter. Många bottenfaunaorganismer har relativt lång livslängd och 
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kan visa på vattenkvaliteten flera år bakåt i tiden. Larver av trollsländor och dagsländor lever 
upp till fem år och musslor lever ännu längre. Ett vattenprov registrerar bara läget vid 
provtagningstillfället och därmed kan surstötar och andra kemikalieutsläpp undgås medans 
djuren visar mer långsiktig påverkan. Om det förekommer arter som är känsliga, indikerar 
detta på opåverkat vatten. Stor förekomst av tåliga arter pekar på miljöpåverkan. Vid 
överrepresentation av några enstaka arter indikerar det på övergödning. Påträffas snäckor, 
musslor, iglar, märlkräftor, bäckbaggar, sandsländelarver och slamsländelarver indikerar det 
att vattnet inte är försurat. I övergödda vatten förekommer stora mängder snäckor, iglar, 
sötvattensgråsuggor, fåbortsmaskar, fjädermygglarver och vissa arter av husbyggande 
nattsländelarver. (Naturhistoriska riksmuseet, SNF, 2002) 
 

Elfiske 

Elfiske utförs med två olika undersökningsmetoder, kvalitativt elfiske som huvudsakligen är 
en inventering och kvantitativt elfiske som är inriktat på tidsserier. Vid kvalitativt elfiske tittar 
man på vilka arter som finns i vattendraget och gör en relativ uppskattning av individantalet, 
man gör även en bedömning av hur utbredda arterna är, habitatval, födoval och vilken tillväxt 
fisken har. Syftet kan vara att dels se vilka nyckelarter som finns, till exempel öring eller för 
att få en mer heltäckande bild av förekomsten av fiskfaunan i ett vattendrag. 
(Naturvårdsverket, 2002e) 
 
Vid kvantitativt elfiske undersöker man fiskarternas beståndsutveckling på enstaka lokaler 
eller i hela vattendraget. Undersökningarna görs vid samma provtagningsperiod under en följd 
av år, minst tre år för bästa resultat. Detta görs för att studera förändringarna i täthet i 
vattendraget men även för att jämföra mellan olika vattendrag. Elfiske lämpar sig främst för 
mindre vattendrag därför att man enkelt kan vada och fiskarnas flyktmöjligheter är 
begränsade, det ska max vara en meter djupt och vattenhastigheten ska inte vara för hög. Om 
man vill följa en population under en längre tid kan en kombination av de båda metoderna 
vara lämplig. Det krävs tre tillstånd för att få bedriva elfiskeundersökningar. Fiskerättsägarens 
medgivande (SFS 1950:596) som skriftligen inhämtats i god tid före undersökningen. Dispens 
för att få fiska med elektrisk ström (SFS 1994:1 716) som söks hos länsstyrelsen samt att en 
etisk prövning för djurförsök (SJVFS 1998:50) görs hos den lokala djurförsöksetiska 
nämnden som finns i sju av landets tingsrätter. (Naturvårdsverket, 2002e) 
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Elfisket i Stäholmsbäcken utfördes 
den 4 oktober 2007 vid provplatsen 
där även vattenprover för kemiska 
analyser tagits och bottenprover för 
inventering av bottenfaunan har 
gjorts. Det är bra att utföra flera 
prover i samma lokal för att få en 
helhetsbild av Stäholmsbäckens 
ekologiska standard. Provplatsen var 
inte idealisk för elfiske men 
bedömdes ändå som värd att 
använda. Lokalen blev sträckan 
mellan de två första 
vandringshindren och var cirka 45 m 
lång och 6 m bred. Vid elfiske 
använder man sig av en lång 
elfiskestav med en metallögla (cirka 
25 cm i diametern) längst ut. Staven är kopplad till ett batteridrivet elaggregat. Ett lämpligt 
område mäts upp och sedan vandrar man uppströms. Elektriska stötar sänds ut och bedövar 
fisken som flyter upp till ytan. Fisken fångas in med en håv och samlas i en hink, fisken 
artbestäms och mäts. Uppgifterna antecknas i Elfiskeprotokoll – Västmanlands län (se bilaga 
9), när det är gjort släpps fisken tillbaka i vattnet och kvicknar snabbt till. I Stäholmsbäcken 
kan vi säga att en kvalitativ undersökning utfördes eftersom endast en elfiskning utfördes (se 
figur 8). Det krävs stor erfarenhet och fältvana för att utföra elfiske så till vår hjälp hade vi 
Sven–Erik Åkerman fiskerikonsulent på länsstyrelsen i Västmanland. Eftersom tekniken 
genererar elektrisk ström i vatten är det ett stort faromoment som inte ska underskattas, 
felaktigt genomfört kan det innebära risk för skador hos fisk och andra vattenorganismer. 
Sven-Erik Åkerman utförde elfisket medan vi var med som observatörer. 

 

Kemiska kvalitetsfaktorer 
För att de kemiska kvalitetsfaktorerna ska kunna fastställas undersöks näringsämnena i vattnet 
genom att göra ett antal olika kemiska analyser. De fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna 
delas in i två delar: allmänna förhållanden och särskilda förorenande ämnen. De allmänna 
förhållandena består i sin tur av kvalitetsfaktorerna: näringsämnen och försurning. 
(Naturvårdsverket, 2007b) 
 
Näringsämnen 
Näringsämnena fosfor och kväve är viktiga parametrar som styr primärproduktionen. 
Generellt i sjöar och vattendrag är det brist på fosfor och därmed det ämnet som begränsar 
tillväxten. I näringsfattiga och kraftigt övergödda vattenförekomster kan det råda brist på 
kväve. Vattenprover tas för att analysera halten näringsämnen i vattendraget för att sedan 
beräkna ut ett objektspecifikt referensvärde där hänsyn tas till bland annat olika 
omgivningsfaktorer. (Naturvårdsverket, 2007b) 
 

Vattenprovtagning  

Svensk standard (SIS, 2004a) lästes för att veta hur vattenproverna ska tas och hur de ska 
konserveras. Vattenproverna samlades i sex halvliters plastflaskor som placerades i en 

Figur 8. Sven – Erik Åkerman, fiskerikonsulent utför elfiske 
i Stäholmsbäcken 20071004, Västmanland.  Foto Minna 
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kylväska för transport till Mälardalens Högskolas laboratorium. Två av flaskorna användes 
direkt för mätning av pH och konduktivitet medan två placerades i kylskåp och resterande i 
frysen för senare tester. 
 

pH 

pH är ett mått på hur sur eller basisk en lösning är. En sur lösning har ett överskott av 
vätejoner och motsvarande en basisk lösning har ett överskott av hydroxidjoner. Om pH är 7 
då är lösningen neutral. I sjöar och vattendrag varierar pH-värdet under dygnet. På morgonen 
är pH-värdet lägre än på kvällen på grund av att växternas andning under dygnets mörka 
timmar avger koldioxid som sänker pH-värdet (Bydén m.fl., 2003). pH- mätningen utfördes 
enligt Svenska standard pH-mätaren 744 pH-meter Metrohm kalibrerades enligt 
anvisningarna. pH-mättes tre gånger och ett medelvärde räknades ut som används i rapporten. 
(SIS, 1979e) 
 

Konduktivitet 

Konduktivitet är ett mått på ett ämnes ledningsförmåga, det vill säga hur väl ett ämne kan 
transportera elektrisk laddning (Bydén m.fl., 2003). Konduktivitetsmätning genomfördes 
enligt Svensk standard i laboratoriet. För att mäta konduktivitet används en 
konduktivitetsmätare av märket Grant Y14, efter att konduktivitetsmätaren kalibrerats fylls ett 
provrör med provvatten som sänks ner i vattenbadet som värmts till 25 grader C. När 
provvattnet nått rätt temperatur läses värdet av, tre parallella mätningar utfördes. Ett lågt 
värde indikerar låg konduktivitet. (SIS, 1993d) 
 

Undersökning och bestämning av vattenfärg 

Bestämningen av vattenfärg utfördes enligt Svensk standard. Bestämningen av den sanna 
färgen på vattnet genomfördes med hjälp av optiska instrumentet Hitachi U-1500 
spektrophotometer. Med den sanna färgen menas färgen som är orsakad av lösa ämnen som 
finns kvar i vattnet efter en membranfiltrering med porvidden 0,45 µm. Efter filtreringen 
fylldes tre kuvetter med provvatten och placerades in i spektrophotometern. Vattnets färg 
avlästes med våglängderna 436 nm, 525 nm och 620 nm. (SIS, 1994b) 
 

Dr Lange 

Dr Lange är en typ av snabbtest för kemiska undersökningar av vatten. Med hjälp av Dr 
Lange-utrustning analyserades kalcium, magnesium, klor, totalfosfor och totalkväve. 
Analyserna genomfördes i tre prover och en blank enligt instruktionerna på Dr Lange-
förpackningarna och resultatet avlästes i fotometern Labinette Dr Lange, instrument ISIS 
9000. Medelvärdet användes i fortsatta beräkningar. Följande Dr Lange förpackningar 
användes: 
 

• Kalcium LCK 327  5-100 mg/l Ca 
• Magnesium LCK 327 3-50 mg/l Mg 
• Klorid LCK 311  1-70 mg/l Cl 
• Totalfosfor LCK 349 0,05-1,5 mg/l PO4-P 
• Totalkväve LCK 238 5-40 mg/l TNb 
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är uppdelade i tre grupper: kontinuitet, hydrologisk 
regim och morfologiska förhållanden. (Naturvårdsverket, 2007c) 
 

Kontinuitet 

Med kontinuitet menas förekomst av artificiella vandringshinder så som dammar och 
vägtrummor. Dessa kan hindra spridning och förflyttning för djur, växter och näringsämnen. 
Fragmenteringsgrad beskriver hur mycket fiskens vandring begränsas av artificiella definitiva 
vandringshinder. Barriäreffekt redogör för hur stor del av vattendraget som begränsas från 
vandring på grund ut av ett artificiellt definitivt vandringshinder. 
Kontinuiteten delas in i följande: 
 

• Förekomst av artificiella vandringshinder 
• Fragmenteringsgrad 
• Barriäreffekt 

(Naturvårdsverket, 2007c) 
 
Biotopkartering 
Stäholmsbäcken fotvandrades i sin helhet under 3 dagar, en sträcka på ca 18 km. Vandringen 
startade från mynningen vid Lindöbergets naturreservat, där vi fick hjälp av Mikael Pettersson 
med att bedöma vandringshinder för fisk i vattendraget. Totalt noterades 39 vandringshinder i 
Stäholmsbäcken men endast ett utav vandringshindren var artificiellt definitivt i form av en 
damm (se figur 9). Under biotopkarteringen av vattendraget rekognoserades vandringshinder 
för fisk, dessa 
dokumenterades med GPS-
koordinater och 
fotograferades. Alla 
vandringshinder 
dokumenterades på 
Inventeringsprotokoll D för 
vandringshinder (redovisas 
ej i rapporten). Uppgifter 
om vattenflöde, 
framkomlighet och längd, 
bredd och djup i trummor 
mättes och uppgifterna 
registrerades i protokollet. 
Hindren markerades även 
på en karta. Trummorna 
fotograferades ur fyra 
vinklar. 
 

Hydrologisk regim 

Hydrologisk regim beskriver flödesregleringens påverka på vattendraget. Regleringsgraden 
visar hur mycket vatten som kan magasineras uppströms i ett vattendrag i förhållande till den 
årliga flödesmängden på platsen. Den hydrologiska regimen delas in i följande: 
 

Figur 9. Definitivt artificiellt vandringshinder i Stäholmsbäcken, 
Västmanland. Foto Helena Wiman 
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• Flödesregleringens påverkan på vattendrag: 
– regleringsgrad 
– förändrad medelvattenföring, MHQ 
– reducerad medellågvattenföring, MLQ 

(Naturvårdsverket, 2007c) 
 

Morfologiska förhållanden 

De morfologiska förhållandena belyser de förändringar ett vattendrag har genomgått på grund 
av skogs- och jordbruk, gamla flottningsleder, vägbyggen, bebyggelse och andra 
anläggningar. Markanvändningen i närmiljön delas in i olika typer av påverkad mark: 
stadsstruktur, industri, gruvområden, täkter, byggplatser, åkermark, betesmark och kalhygge. 
På grund av dessa artificiella markanvändningar försvinner den skyddande skogskanten och 
därmed även beskuggning, instrålningsskydd, biotanedfall och tillförsel av död ved. Även 
näringsläckage till vattendraget ökar samt ökad erosion som i sin tur leder till att humus och 
finpartikulärt material hamnar i vattendraget. Markanvändningen i delavrinningsområdet har 
betydelse för vattendraget på grund av näringsläckage, ökad grumlighet och förekomst av 
metallföroreningar. Förekomst av död ved i, ovan och intill vattendraget möjliggör goda 
levnadsförhållanden för fisk. Ved i vattnet behåller näringsämnena under en längre tid och 
fungerar som ståndplats för fisk och skydd mot rovdjur samt motverkar erosion. 
De morfologiska förhållandena delas in i följande: 
 

• Rätnings-/kanaliseringsgrad 
• Andel rensad sträcka 
• Antal vägövergångar per km 
• Markanvändning i närmiljön 
• Markanvändning i delavrinningsområdet 
• Antal diken per km 
• Död ved (antal vedbitar) 

(Naturvårdsverket, 2007c) 
 
Under fotvandringen noterades även andra parametrar som ingår i den hydromorfologiska 
bedömningen så som rensning, vägövergångar, diken och död ved. Rätnings-/ 
kanaliseringsgrad uppskattades i efterhand genom att mäta på kartan. Uträkningen av 
markanvändningen i närmiljön och i delavrinningsområdet genomfördes med hjälp av 
dataprogrammet GIS, geografiskt informationssystem och av dataunderlag från Lantmäteriet i 
form av marktäckedata och fastighetskarta. För markanvändningen i närmiljön användes en 
50 m bred buffertzon på var sin sida om Stäholmsbäcken för att få fram andel påverkad mark. 
Markanvändningen i delavrinningsområdet i Stäholmsbäcken utfördes på liknande sätt fast då 
markerades hela delavrinningsområdet. 
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Resultat och diskussion 

Biologiska kvalitetsfaktorer 
Bottenfauna 
En relativt ovanlig snäcka för dessa vatten identifierades, Hippeutis complanatus (se figur 10) 
och Tommy Odelström bad oss kontakta Johan Axnér för att höra efter om arten tidigare 
påträffats i Västmanland. Snäckan förekommer i 
vegetationsrika miljöer såsom strandzoner av sjöar, 
dammar, långsamt flytande partier i meso- och eutrofa 
vattendrag. För att säkerställa att identifieringen var 
riktig skickades snäckorna vidare till Pär-Erik Lingdell, 
LIMNODATA HB. Han kunde bekräfta att 
identifieringen var riktig och att snäckan har påträffats 
vid enstaka tillfällen i Västmanland.  
 
Index 
För att göra en bedömning av de biologiska kvalitetsfaktorerna görs tre indexberäkningar, 
ASPT (se bilaga 5), DJ-index (se bilaga 6) och MISA (se bilaga 7). Referensvärden och 
klassgränser för index kan ses i bilaga 8. Tabell 1, visar att resultatet av de biologiska 
kvalitetsfaktorerna blev otillfredsställande. 
 
Tabell 1. Klassificering av de biologiska faktorerna för Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. 

  Index EK Biologiska 

ASPT (vattnets renhet) 5,4 0,93 Hög 
DJ-index (övergödning) 8 0,38 Otillfredsställande 
MISA (försurning) 58,9 1,11 Hög 
      
Resultat 
 biologiska faktorer 

  
Otillfredsställande 

 
Vid den biologiska bedömningen går man efter principen one out – all out, det vill säga att 
den sämsta styr, som i detta fall blev DJ-indexets otillfredsställande. När man får ett sådant 
resultat går man vidare och tittar på vilka åtgärder som kan utföras för att förbättra och nå en 
god status. Att resultatet blev otillfredsställande beror på övergödning och det omfattande 
jordbruket som finns i området. 
 
 
Indikatorer  
I tabell 2 har en sammanställning av miljöindikatorer gjorts där djurens känslighet för 
försurning och föroreningar visas. 
  

Figur 10. Hippeutis complanatus 
(Animalbase, 2008) 
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Tabell 2. Försurnings och föroreningskänsliga bottenfaunadjur i Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. 
a) Försurningskänslighet, 0: Ingen information, 1: tål pH – värden lägre än 4.5, 2: tål pH – värden mellan 4.5- 
4.9, 3: tål pH – värden mellan 4.9- 5.4, 4: tar skada av pH-värde lägre än 5.5 
b) Föroreningskänslighet, 0: ingen information, 1: taxat påträffats i höggradigt förorenade vattendrag, 2: taxat 
påträffats i vattendrag som är kraftigt påverkade av jordbruk, 3: taxat påträffats i måttligt jordbrukspåverkade 
vattendrag, 4: taxat påträffats i skogsbrukspåverkat vattendrag, 5: taxat påträffats i vattendrag med låg 
konduktivitet (Naturvårdsverket, 1987f) Övrigt (Naturhistoriska riksmuseet, SNF, 2002) 
KLASS 
/ORDNING/Familj Släkte,art a b 

 
Övrigt 

TURBELLARIA        

TRICLADIDA        

  Virvelmask sp     Måttligt känslig mot försurning. 

OLIGOCHAETA 
(Maskar) ⇒   

Många arter är föroreningståliga men 
undantag finns. Vissa arter gynnas av 
svårt förorenat vatten.  

HIRUDINEA (iglar)        

Fam Glossiphoniidae Glossiphonia complanata 3 2  

  Glossiphonia heteroclita 3 3  

  Helobdella stagnalis 2 2  

  Hemiclepsis marginata 0 2  

  Theromyzon tessulatum 3 2  

Fam Erpobdellidae Erpobdella octoculata  1  2 
Tål ganska försurat och mycket 
förorenat vatten.  

GASTROPODA 
(Snäckor)       

 

PROSOBRANCHIA   3 0  

Fam Viviparidae 
Viviparus viviparus 
 penthicus 3 3 

  

Fam Bithynidae Bithynia tentaculata 3 2  

Fam Lymnaeidae Lymnaea stagnalis 3 2  

Fam Physidae Physa fontinalis 3 2  

INSECTA        

EPHEMEROPTERA 
 (Dagsländor)       

 

Fam Caenidae Caenis horaria 4 3  

  Caenis luctuosa 4 3  

  Caenis sp.     
Mycket försurningskänslig. Gynnas av 
måttligt förorenat vatten.  

Fam Baetidae Baetis rhodani 2 2  

  Cloeon dipterum 2 2  

ODONATA 
(Trollsländor)       

 

Fam Coenagrionidae Erythromma najas 1 3  

  Pyrrhosoma nymphula 1 4  

Fam Corduliidae Somatochlora metallica 2 4  

MEGALOPTERA 
(Vattennätvingar)       

 

Fam Sialidae Sialis lutaria 1 2  

TRICHOPTERA  
(Nattsländor)       

 

Fam Phryganeidae Oligostomis reticulata 1 5  

Fam Limnephilidae Glyphotaelius pellucidus 1 3  
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DIPTERA (Tvåvingar)         

Fam Chironomidae ⇒ 

Vissa arter gynnas av svårt förorenat 
vatten.  

CRUSTACEA 
(Kräftdjur)       

  

ISOPODA 
(Gråsuggor)       

  

Fam Asellidae Asellus aquaticus     

Mycket tålig mot försurning och 
förorening, gynnas av försurning och 
förorening.   

CHELICERATA   

      

  

(Spindeldjur) 

ARANEAE (Spindlar)         

Fam Argyroneteidae Argyroneta aquatica 1 3   

 
I Stäholmsbäcken påträffades ett stort antal, 1707 sötvattensgråsuggor av totala antalet djur, 
2827 och en sådan överrepresentation av enskilda arter tyder på övergödning. Närvaron av 
snäckor, iglar, sötvattensgråsuggor, fåbortsmaskar, fjädermygglarver och vissa arter av 
husbyggande nattsländelarver stärker det. 
I tabell 2 kolumn b) föroreningskänslighet, förekommer mest 2:or (taxat påträffats i 
vattendrag som är kraftigt påverkade av jordbruk) och 3:or (taxat påträffats i måttligt 
jordbrukspåverkade vattendrag) vilket stämmer överens med att det är kraftigt eller måttligt 
påverkad jordbruksmark runt vattendraget. 
Eftersom de försurningskänsliga bottenfaunadjuren snäckor, musslor och iglar påträffades i 
Stäholmsbäcken (se tabell 2 kolumn a) bedöms den ej som försurad. 
 
I jämförelse mellan ASPT- index och indikatordjuren ser vi att de stämmer bra överens men 
en viss skillnad finns och kan bero på att ASPT- indexet delar in efter familj medan man vid 
indikatorerna grupperar efter art. Ett exempel på det är Asellidae, gråsuggor som stämmer bra 
med mycket föroreningstålig och den har ett lågt ASPT poäng. 
 
DJ-indexet är uppbyggt av fem olika index varav ett är ASPT vilket är märkligt. 
Vi reagerar på hur pålitligt ASTERICS egentligen är eftersom vissa skillnader fanns mellan 
våra värden och de värden som ASTERICS räknade ut. Vid antal taxa av dag- bäck- och 
nattsländor (se bilaga 6) var skillnaden så stor att indexnormen gett resultatet måttligt jämfört 
med vårt, otillfredsställande. Även detta stärker resultatet av indikatorerna, övergödning. 
Saprobie- indexet kunde vi inte räkna ut och vi ifrågasätter därför om det är riktigt. 
 
MISA fick statusen hög vilket stärker indikatorernas resultat att Stäholmsbäcken inte är 
försurad. Vi har tagit två index, AWIC och % shreddes (se bilaga 4) direkt från ASTERICS 
och ifrågasätter även här hur korrekta dessa siffror är? I Stäholmsbäcken saknades 
bäcksländor men eftersom det står en kommentar om detta i handboken antar vi att det inte är 
ovanligt. 
 
Elfiske 
Det är svårt att göra en bedömning av resultatet eftersom endast en avfiskning gjordes, men 
eftersom resten av Stäholmsbäcken mer såg ut som ett igenväxt dike hittades endast en 
provplats. Fångsten blev endast tre fiskar, två mörtar och en gädda vilket är ett alldeles för 
litet antal för att göra beräkningarna för elfiske. Elfiskeprotokollet finns redovisat i bilaga 9. 
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Kemiska kvalitetsfaktorer 
För att göra bedömning av näringsämnen i ett vattendrag görs beräkningar i flera steg. 
Beräkningarna, referensvärden och klassgränser kan ses i bilaga 10. Tabell 3 visar att 
resultatet av de kemiska kvalitetsfaktorerna blev otillfredsställande. 
 
Tabell 3. Klassificering av de kemiska faktorerna av Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. 

  EK Kemiska 

Näringsämnen 0,21 Otillfredsställande 
     
Resultat kemiska faktorer  Otillfredsställande 

 
De kemiska kvalitetsfaktorerna stärker resultatet från DJ-index. Vid beräkningarna av 
totalfosfor tas hänsyn till andelen jordbruksmark i området som var mer än hälften. Detta 
eftersom jordbruket ger ett stort läckage av näringsämnen till närliggande vattendrag. 
Stäholmsbäcken hade ett neutralt medel ph-värde på 7,4 vilket överrensstämmer med att det 
inte är försurat enligt MISA. 
 
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
För att göra en bedömning av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna görs en 
sammanvägning av olika beräkningar och konstateranden, bilaga 12. Tabell 4 visar att 
resultatet av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna blev otillfredsställande. 
 
Tabell 4. Klassificering av de hydromorfologiska faktorerna för Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. 

 
Bedömnings- 

nivå 
Klass Koefficient Totalvärde 

Hydromorfologiska 

Kontinuitet      
Artificiella vandringshinder  3   Måttlig 
Fragmenteringsgrad 1 4 2 8 Otillfredsställande 
Barriäreffekt 1 3 2 6 Måttlig 
Sammanvägning    7 Otillfredsställande 
      
Hydrologisk regim      
Flödesreglering     Hög 
      
Morfologi      
Markanvändning i närmiljö 2 5 3 15 Dålig 
Markanvändning i 
delavrinningsområdet 

2 4 2 8  
Otillfredsställande 

Död ved 1 5 3 15 Dålig 

Diken 2 2 2 4 God 
Rätning/kanaliseringsgrad 2 3 4 12 Måttlig 
Rensad sträcka 1 2 3 6 God 
Vägövergångar 2 2 3 6 God 
Sammanvägning    9,43 Otillfredsställande 
      
Resultat 
Hydromorfologiska 
faktorer 

    

Otillfredsställande 

 
Tabell 4 visar att sammanvägningen av kontinuitet blev resultatet otillfredsställande på grund 
av en konstgjord damm. Genom att avlägsna dammen skulle man kunna uppnå ett bättre 
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resultat. Dammen i sig fyller ingen funktion utan är ett fint inslag i den närliggande 
trädgården. 
Resultatet på sammanvägningen av morfologin blev otillfredsställande. 
Markanvändningen i närmiljön (se figur 11) består till 97 % av påverkad mark, i 
Stäholmsbäckens fall är det betesmark (8 %), hygge (1 %), och åkermark (88 %) vilket gör att 
området klassas som kraftigt påverkad mark (se bilaga 12). Markanvändningen i hela 
avrinningsområdet (se figur 12) består av 60 % påverkad mark: betesmark (4 %), hygge (5 %) 
och åkermark (51 %) detta ger en betydande påverkan på marken som ligger på gränsen till att 
bli kraftigt påverkad mark (se bilaga 12) .  Detta stärker de kemiska kvalitetsfaktorerna genom 
att jordbruksmarken har ett visst läckage av fosfor.  Stäholmsbäcken saknade död ved vilket 
inte är så konstigt eftersom det inte direkt växer några träd längs vattnet. På grund av 
igenväxning var det svårt att upptäcka diken och täckdiken (bilaga 11). Vi reflekterar över att 
även om antalet diken fördubblats hade resultatet blivit det samma. 
 

 
Figur 11. Markanvändningen i närmiljön i 
 Stäholmsbäcken 20080219, Västmanland. 
 

 
Figur 12. Markanvändningen i avrinningsområdet i  
Stäholmsbäcken 20080219, Västmanland. 
  

Markanvändningen i 

närmiljön

Åkermark 88%

Betesmark 8%

Hygge 1%

Övrigt 3%

Markanvändningen i 

avrinningsområdet

Åkermark 51%

Betesmark 4%

Hygge 5%

Övrigt 40%
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Sammanvägning av ekologisk status 
Vid en ekologisk status bedömning väger de biologiska kvalitetsfaktorerna tyngst. Vi har ändå 
gått vidare med de kemiska och de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna för att kunna göra 
en påverkans analys. Tabell 5 visar att de biologiska kvalitetsfaktorerna blev 
otillfredsställande och att de stärktes av de kemiska och hydromorfologiska 
undersökningarna. 
 
Tabell 5. Slutgiltig sammanvägning av ekologisk status (EK) för Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland 

Biologiska 
kvalitetsfaktorer 
 

Kemiska 
kvalitetsfaktorer 

Hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorer 
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Slutsats 
Vi har kommit fram till att den ekologiska statusbedömningen utifrån EU:s vattendirektiv på 
Stäholmsbäcken i Västmanland blev otillfredsställande. Målet är att allt vatten inom EU ska 
ha uppnått god ekologisk status till år 2015, för att Stäholmsbäcken ska nå målet måste någon 
åtgärd genomföras. 
 
Några åtgärder för att minska näringssaltets läckage till Stäholmsbäcken kan exempelvis vara 
att anlägga skyddszoner och en våtmark. 
 
En skyddszon är en 6-20 m bred beväxt zon av gräs i anslutning till vattendraget. Grövre 
jordpartiklar från markvattnet fastnat i skyddszonen och förhindrar att den jordbundna fosforn 
når vattendraget. Den vattenlösliga fosforn reduceras i liten grad av skyddszonen. Andra 
positiva egenskaper en skyddszon medför är: minskad risk för spridning av pesticider, 
förhindrar erosion, kan öka antalet fältvilt, på hösten kan gräset användas som djurfoder, 
fungera som promenadstråk och vändteg. Uppskattningar visar att strategiskt placerade 
skyddszoner, runt alla ytvattenbrunnar, kan göra att totalfosforkoncentrationen i vattendraget 
minskar med upp till 25 %. (Greppa, 2008 a) Att anlägga skyddszoner kan till och med löna 
sig ekonomiskt eftersom bönderna får bidrag och gräset kan användas som djurfoder (Greppa, 
2008b). Stäholmsbäcken rinner nästan enbart genom jordbruksmark och det är därför lämpligt 
att anlägga skyddszoner utefter hela dess längd, för en mer exakt placering krävs ytterligare 
undersökningar för att se var läckaget är störst. 
 
Våtmarker fungerar som naturens reningsverk. Genom att anlägga en våtmark i ett vattendrag 
minskar läckaget av näringsämnen då nitrat omvandlas till kvävgas och den partikelbundna 
fosforn sedimenteras i botten av våtmarken. Kväveomvandlingen står mikroorganismerna för, 
inte växterna som många tror. Men växterna behövs för att ge bakterierna mat och en 
växtplats. Den uppskattade reningseffekten är mer än 1 ton kväve/ha varje år. Fler fördelar 
med våtmarker är att de gynnar den biologiska mångfalden av bland annat groddjur, insekter 
och fåglar. En våtmark kan även användas till bevattning, fiske, kräftodling, jakt och andra 
fritidsaktiviteter så som skridskoåkning på vintern. Vid anläggande och skötsel av en våtmark 
bör man tänka på följande punkter: 
 

• Avvattna mer än 50 ha åkermark 
• Våtmarkens yta bör vara mellan 0,5-1 % av avrinningsområdet 
• Ska ha flacka slänter och ej för djup 
• Bör kunna tömmas för rensning och skötsel 
• Årlig rensning av vegetationen runt kanterna förslagsvis av betesdjur 
• Smälta in i omgivningen 

(Greppa, 2008 c) 
 
Att anlägga en våtmark kostar mellan 30 000-500 000 kr per hektar. Den stora prisskillnaden 
beror på var våtmarken placeras och kostnaderna för grävningen. Bönderna förlorar sin 
inkomst från produktionen av spannmål men detta kan vägas upp av att våtmarken kan 
användas till bevattning, jakt, fiske och kräftodling. (Greppa, 2008d) 
 
Den bästa placeringen av en våtmark vid Stäholmsbäcken skulle vara så nära mynningen som 
möjligt men utanför Lindöbergets naturreservat. För en mer exakt placering av våtmarken 
krävs mer undersökningar på flera provplatser högre upp i bäcken för att se var det största 
läckaget av näringsämnen finns. Stäholmsbäckens avrinningsområde är ca 6900 ha vilket 



22 
 

innebär att en våtmark skulle bli 35 ha stor om man räknar med 0,5 % av avrinningsområdet. 
Detta skulle ge en kostnad på 1- 2 miljoner kronor. 
 
Kontinuitet fick ett otillfredsställande resultat på grund av en konstgjord damm. Genom att 
avlägsna dammen skulle man kunna uppnå ett bättre resultat. Dammen i sig fyller ingen 
funktion utan är ett fint inslag i den närliggande trädgården. 
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Bilaga 1, Artlista 
Tabell 6. Total artlista för Stäholmsbäckens fem bottenfaunaprover 20070926, Västmanland. 

KLASS/ORDNING/Familj Släkte,art Totalt 

TURBELLARIA     
TRICLADIDA     
  Virvelmask  9 
      

OLIGOCHAETA (Maskar) ⇒ 11 
Fam Tubificidae Peloscolex ferox 1 
  Tubificidae  2 
Fam Naididae Naididae  7 
  Stylaria lacustris 6 
Fam Lumbricidae Eiseniella tetraedra 16 
Fam Lumbriculidae Lumbriculidae 3 
      
HIRUDINEA (iglar)     
Fam Glossiphoniidae Glossiphonia complanata 1 
  Glossiphonia heteroclita 9 
  Helobdella stagnalis 96 
  Hemiclepsis marginata 2 
  Theromyzon tessulatum 1 
Fam Erpobdellidae Erpobdella octoculata 24 
      
GASTROPODA (Snäckor)     
PROSOBRANCHIA     
Fam Viviparidae Viviparus viviparus 1 
Fam Bithyniidae Bithynia tentaculata 2 
Fam Valvatidae Valvata cristata 35 
Fam Lymnaeidae Lymnaea stagnalis 1 
Fam Physidae Physa fontinalis 5 
Fam Planorbidae Anisus vortex 1 
  Gyraulus albus 3 
  Hippeutis complanatus 6 
      
BIVALVIA (Musslor)     
LAMELLIBRANCHIA     
Fam Sphaeriidae Pisidium sp. 16 
      
INSECTA     
EPHEMEROPTERA 
(Dagsländor)     
Fam Caenidae Caenis horaria 16 
  Caenis luctuosa 1 
  Caenis sp. 2 
Fam Ephemerellidae Ephemerella sp. 1 
Fam Leptophlebiidae Leptophlebia sp. 153 
Fam Baetidae Baetis rhodani 11 
  Baetis sp. 46 
  Cloeon dipterum 15 
  Cloeon inscriptum 95 
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ODONATA (Trollsländor)     
Fam Coenagrionidae Erythromma najas 6 
  Ischnura elegans 6 
  Pyrrhosoma nymphula 3 
Fam Corduliidae Somatochlora metallica 1 
      
HETEROPTERA (Skinnbaggar)     
Fam Corixidae Corixa sp. 2 
      
COLEOPTERA (Skalbaggar)     
Fam Haliplidae Haliplus sp. 3 
Fam Dytiscidae Dytiscidae 1 
Fam Hydraenidae Hydraena sp. 1 
      
MEGALOPTERA 
(Vattennätvingar)     
Fam Sialidae Sialis lutaria 9 
      
TRICHOPTERA (Nattsländor)     
Fam Phryganeidae Oligostomis reticulata 1 
Fam Limnephilidae Glyphotaelius pellucidus 5 
Fam Leptoceridae Athripodes atherbos 1 
Fam Beraeidae Beraea sp. 1 
      
LEPIDOPTERA (Fjärilar)     
Fam Pyralidae Pyralidae 1 
      
DIPTERA (Tvåvingar)     
Fam Tipulidae Tipula maxima 2 
Fam Ceratopogonidae Ceratopogonidae 2 
  Dasyhelea sp. 22 

Fam Chironomidae ⇒ 447 

     
CRUSTACEA (Kräftdjur)     

CLADOCERA (Hinnkräfta) ⇒ 75 
      

OSTRACODA (Musselkräftor) ⇒ 1 

     

COPEPODA (Hoppkräfta) ⇒ 136 

     
ISOPODA (Gråsuggor)     
Fam Asellidae Asellus aquaticus 1707 
      
CHELICERATA  (Spindeldjur)     
ARANEAE (Spindlar)     
Fam Argyroneteidae Argyroneta aquatica 7 
      

ACARI (Kvalster) ⇒ 253 
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Bilaga 2, Abundans 
Tabell 7. Abundans: antal individer per m2 för Stäholmsbäckens bottenfauna 20070926, Västmanland. 

KLASS/ORDNING/Familj Abundans 
Andel av total 
abundans 

TURBELLARIA     
TRICLADIA 6   
      
OLIGOCHAETA (Maskar) 7   
Fam Tubificidae 2   
Fam Naididae 9   
Fam Lumbricidae 13   
      
HIRUDINEA (iglar)     
Fam Glossiphoniidae 73   
Fam Erpobdellidae 16   
      
GASTROPODA (Snäckor)     
PROSOBRANCHIA     
Fam Viviparidae 1   
Fam Bithynidae 1   
Fam Valvatidae 23   
Fam Lymnaeidae 1   
Fam Physidae 3   
Fam Planorbidae 7   
      
BIVALVIA (Musslor)     
LAMELLIBRANCHIA     
Fam Sphaeriidae 11   
      
INSECTA     
EPHEMEROPTERA 
(Dagsländor)   12,07% 
Fam Caenidae 13   
Fam Ephemerellidae 1   
Fam Leptophlebiidae 102   
Fam Baetidae 112   
      
ODONATA (Trollsländor)     
Fam Coenagrionidae 10   
Fam Corduliidae 1   
      
HETEROPTERA (Skinnbaggar)     
Fam Corixidae 1   
      
COLEOPTERA (Skalbaggar)     
Fam Haliplidae 2   
Fam Dytiscidae 1   
Fam Hydraenidae 1   
      
MEGALOPTERA (Sävsländor)     
Fam Sialidae 6   
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TRICHOPTERA (Nattsländor)     
Fam Phryganeidae 1   
Fam Limnephilidae 3   
Fam Leptoceridae 1   
Fam Beraeidae 1   
      
LEPIDOPTERA (Fjärilar)     
Fam Pyralidae 1   
      
DIPTERA (Tvåvingar)   16,68% 
Fam Tipulidae 1   
Fam Ceratopogonidae 16   
Fam Chironomidae 298   
      
CRUSTACEA (Kräftdjur)   60,30% 
CLADOCERA (Hinnkräfta)     
      
OSTRACODA (Musselkräftor) 1   
      
COPEPODA (Hoppkräfta)     
      
ISOPODA (Gråsuggor)     
Fam Asellidae 1138   
      
CHELICERATA  (Spindeldjur)     
ARANEAE (Spindlar)     
Fam Argyroneteidae 5   
      
ACARI (Kvalster)     
      
Total abundans 1889   
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Bilaga 3, ASTERICS artlista 
Tabell 8. Stäholmsbäckens bottenfauna artlista med arternas ingående värden för beräkningar med 
dataprogrammet ASTERICS 20070926, Västmanland (Aquem,2008) 
TaxaGroup Family Genus Species ID_ART Total 

Araneae ARGYRONETIDAE Argyroneta aquatica 4349 7 
Bivalvia SPHAERIIDAE Pisidium sp. 6425 16 
Coleoptera DYTISCIDAE Dytiscidae Gen. sp. 17756 1 

Coleoptera HALIPLIDAE 
Haliplus 
(Haliplus) sp. 20178 3 

Crustacea [Kl:Crustacea] Ostracoda Gen. sp. 8740 1 
Crustacea ASELLIDAE Asellus aquaticus 8691 1707 
Diptera CERATOPOGONIDAE Ceratopogoninae Gen. sp. 10725 2 
Diptera CERATOPOGONIDAE Dasyheleinae Gen. sp. 9328 22 
Diptera CHIRONOMIDAE Chironomidae Gen. sp. 4642 447 
Diptera TIPULIDAE Tipula maxima 7075 2 
Ephemeroptera BAETIDAE Baetis sp. 4419 46 
Ephemeroptera BAETIDAE Baetis rhodani 4415 11 
Ephemeroptera BAETIDAE Cloeon dipterum 4705 15 
Ephemeroptera BAETIDAE Cloeon inscriptum 4706 95 
Ephemeroptera CAENIDAE Caenis horaria 4519 16 
Ephemeroptera CAENIDAE Caenis luctuosa 4521 1 
Ephemeroptera CAENIDAE Caenis sp. 4528 2 
Ephemeroptera EPHEMERELLIDAE Ephemerella sp. 5137 1 
Ephemeroptera LEPTOPHLEBIIDAE Leptophlebia sp. 5731 153 
Gastropoda BITHYNIIDAE Bithynia tentaculata 4462 2 
Gastropoda LYMNAEIDAE Lymnaea stagnalis 5916 1 
Gastropoda PHYSIDAE Physa fontinalis 6395 5 
Gastropoda PLANORBIDAE Anisus vortex 4318 1 
Gastropoda PLANORBIDAE Gyraulus albus 5354 3 
Gastropoda PLANORBIDAE Hippeutis complanatus 5483 6 
Gastropoda VALVATIDAE Valvata cristata 7142 35 
Gastropoda VIVIPARIDAE Viviparus viviparus 7158 1 
Heteroptera CORIXIDAE Hesperocorixa sp. 9014 2 
Hirudinea ERPOBDELLIDAE Erpobdella octoculata 5159 24 
Hirudinea GLOSSIPHONIIDAE Glossiphonia complanata 5304 1 
Hirudinea GLOSSIPHONIIDAE Glossiphonia sp. 5310 9 
Hirudinea GLOSSIPHONIIDAE Helobdella stagnalis 5413 96 
Hirudinea GLOSSIPHONIIDAE Hemiclepsis marginata 5444 2 
Hirudinea GLOSSIPHONIIDAE Theromyzon tessulatum 7034 1 
Hydrachnidia [Ph:Hydrachnidia] Hydrachnidia Gen. sp. 8825 253 
Megaloptera SIALIDAE Sialis lutaria 6822 9 
Odonata COENAGRIONIDAE Erythromma najas 5164 6 
Odonata COENAGRIONIDAE Ischnura elegans 5658 6 
Odonata COENAGRIONIDAE Pyrrhosoma nymphula 6667 3 
Odonata CORDULIIDAE Somatochlora metallica 6878 1 
Oligochaeta LUMBRICIDAE Eiseniella tetraedra 5075 16 
Oligochaeta LUMBRICULIDAE Lumbriculus sp. 5906 3 
Oligochaeta NAIDIDAE Naididae Gen. sp. 6068 7 
Oligochaeta NAIDIDAE Stylaria lacustris 6934 6 
Oligochaeta TUBIFICIDAE Tubificidae Gen. sp. 7117 3 
Trichoptera BERAEIDAE Beraea sp. 1  14835 1 
Trichoptera LEPTOCERIDAE Athripsodes sp. 4371 1 
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Trichoptera LIMNEPHILIDAE Glyphotaelius pellucidus 5318 5 

Trichoptera PHRYGANEIDAE Oligostomis reticulata 6185 1 

Turbellaria [Kl:Turbellaria] Turbellaria Gen. sp. 8831 9 
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Bilaga 4, ASTERICS resultat 
Tabell 9. Resultat för Stäholmsbäckens bottenfauna enligt ASTERICS 20070926, Västmanland 
  ASTERICS Våra värden 

Abundance [ind/m²] 3067 2199 
      
Saprobic Index (Zelinka & Marvan) 2.765   
      
Average score per Taxon 5.259 5.6 
      
Feeding types     
- [%] Shredders (scored taxa = 100%) 17.154   
      
Taxonomic group [%]     
- Crustacea [%] 55.69   
- Ephemeroptera [%] 11.086   
- EPT [%] (abundance classes) 27.027   
      
Taxonomic group (number of taxa)     
- Gastropoda 8 8 
- Ephemeroptera 9 7 
- EPT-Taxa 13 11 
      
Number of Families 35 35 
      
AWIC Index 5.739   
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Bilaga 5, ASPT 
Tabell 10. Uträkning ASPT för Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. (Naturvårdsverket, 2007b) 
Familj Poäng Stäholmsbäcken Familj Poäng Stäholmsbäcken 

Aphelocheiridae 10   Platycnemididae 6   

Beraeidae 10 10 Unionidae 6   

Brachycentridae 10   Viviparidae 6 6 

Capniidae 10         

Chloroperlidae 10   Chrysomelidae 5   

Ephemeridae 10   Clambidae 5   
Ephemerellidae 10 10 Corixidae 5 5 
Goeridae 10   Curculionidae 5   
Heptageniidae 10   Dendrocoelidae 5   
Lepidostomatidae 10   Dryopidae 5   
Leptoceridae 10 10 Dytiscidae 5 5 
Leptophlebiidae 10 10 Elminthidae 5   
Leuctridae 10   Gerridae 5   
Molannidae 10   Gyrinidae 5   
Odontoceridae 10   Haliplidae 5 5 
Perlidae 10   Heledidae 5   
Perlodidae 10   Hydrophilidae 5   
Phryganeidae 10 10 Hydropsychidae 5   
Potamanthidae 10   Hygrobiidae 5   
Sericostomatidae. 10   Hydrometridae 5   
Siphlonuridae 10   Mesoveliidae 5   
Taeniopterygidae 10   Naucoridae 5   
      Nepidae 5   
Aeshnidae 8   Notonectidae 5   

Astacidae 8   Planariidae 5   

Agriidae 8   Pleidae 5   

Cordulegasteridae 8   Simuliidae 5   
Corduliidae 8  8 Tipulidae 5 5 
Gomphidae 8         
Lestidae 8   Baetidae 4 4 
Libellulidae 8   Piscicolidae 4   
Philopotamidae 8   Sialidae 4   
Psychomyiidae 8         
      Asellidae 3 3 

Caenidae 7 7 Erpobdellidae 3 3 

Limnephilidae 7 7 Glossiphoniidae 3 3 
Nemouridae 7   Hirudidae 3   
Polycentropodidae 7   Hydrobiidae 3   
Rhyacophilidae 7   Lymnaeidae 3  3 
      Planorbidae 3  3 
Ancylidae 6   Physidae 3 3 

Coenagriidae 6 6 Sphaeriidae 3  3 

Corophiiidae 6   Valvatidae 3 3 

Gammaridae 6         
Hydroptilidae 6   Chironomidae.  2 2 
Neritidae 6  Oligochaeta  1 1 
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ASPT= 4,5
25

135
 taxaingående Antal
värdeindikator  Total

==  

 
 

EK= 93,0075,0
37,5

4,5
osäkerhet

 värdereferens

index-ASPTberäknat 
=−=−  → Hög (se bilaga 8) 
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Bilaga 6, DJ-index 
 
Tabell 11. Kriterier för DJ-indexets normalisering av enkla indexvärden till 1,2 eller 3 20070926, Västmanland 
(Naturvårdsverket, 2007b) 
Index Kriterier   Våra 

värden 
ASTERICS 
värden 

Indexnorm 

(våra 

värden) 

Indexnorm 

(ASTERICS 

värden) 
Dag- bäck- 
och 
nattsländor  
(Antal taxa) 

≤ 5 5-12 > 12 11 13 2 3 

% kräftdjur 
(Av total 
abundans) 

≥ 22,2 0,5-
22,2 

≤ 0,5 60,3 55,69 1 1 

% dag- 
bäck- och 
nattsländor 
(Av total 
abundans) 

≤ 10,4 10,4-
52,1 

≥ 52,1 12,39 27,027 2 2 

ASPT-
index 

≤ 5 5-6,3 ≥ 6,3 5,4 5,259 2 2 

Saprobie-
index 

≥ 2,5 1,9-2,5 ≤ 1,9  2,77 1 1 

Indexnorm 

kriterier 
=1 =2 =3     

Indexnorm      8 9 
 
Våra värden är hämtade från bilaga 1, bilaga 2 och ASTERICS värden från bilaga 3. 
Referensvärdet samt osäkerheten är hämtade från bilaga 8. 
 
Beräkningar med våra värden: 
 

EK= 38,0219,0
510
58

osäkerhet
5- värdereferens

5-index-DJberäknat 
=−

−

−
=−  

 
EPT-taxa=11  → Otillfredsställande (se bilaga 8) 
 
 
Beräkningar med ASTERICS värden: 
 

EK= 58,0219,0
510
59

osäkerhet
5- värdereferens

5-index-DJberäknat 
=−

−

−
=−   

 
EPT-taxa=13   → Måttlig (se bilaga 8) 
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Bilaga 7, MISA 
 
Tabell 12. Uträkningsmall för MISA i Stäholmsbäcken 20070926 , Västmanland. (Naturvårdsverket, 2007b) 
Index ASTERICS 

Benämning 
Indexnorm=10 
om index 

Indexnorm=0 
om index 

Antal familjer 
 

Number of families >43 <21 

Snäckor 
(antal taxa) 
 

-Gastropoda >3 <0 

Dagsländor 
(antal taxa) 
 

-Ephemeroptera >16 <3 

Dagsländor/ 
bäcksländor 
(% abundans) 
 

Ephemeroptera[%] 
och Plecoptera[%] 

>7 <0 

AWICfamilyindex 
 

AWIC Index >4,6 <3,8 

% Shredders 
 

-|%|Shredders <1,4 >14 

 
 
Tabell 13. Uträkning för MISA i Stäholmsbäcken 20070926, Västmanland. (Naturvårdsverket, 2007b) 
Index Våra 

värden 
ASTERICS 
värden 

Indexnorm 

(våra värden) 
Indexnorm 

(ASTERICS 

värden) 
Antal familjer 
 

35 35 
10

2143

2135
×

−

−

 

=6,36 

10
2143

2135
×

−

−

 

=6,36 
Snäckor 
(antal taxa) 
 

8 8 10 10 

Dagsländor 
(antal taxa) 
 

7 9 
10

316

37
×

−

−

 

=3,08 

10
316

39
×

−

−

 

=4,62 
Dagsländor/ 
bäcksländor 
(% abundans) 
 

Saknas Saknas   

AWICfamilyindex 
 

 5,74  10 

% Shredders 
 

 17,15  0 

 
  



37 
 

Indexet dagsländor/bäcksländor har inte räknats på grund av att det saknas bäcksländor. 
Medelvärdet beräknas istället av 5 normaliserade indexvärden. 
 
Våra värden är hämtade från bilaga 1 och bilaga 4. 
 

MISA= =×

5

summaindex
10 norm 9,58

5
01008,31036,6

10 =
++++

×  

 

EK = osäkerhet
rdereferensvä

MISAberäknat 
−  

 

EK= 11,1135,0
5,47
9,58

=−   → Hög (se bilaga 8) 
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Bilaga 8, Referensvärden och klassgränser för index 
 
Tabell 14. Påverkansbedömning av bottenfauna i vattendrag, Illies ekoregion 14, Centralslätten.  
(Naturvårdsverket, 2007b) 
Ekologisk status Ekologisk 

påverkan 
ASPT 

Eutrofiering 
DJ-Index 

Försurning 
MISA 

Försurning 
MISA 

Referensvärde 5,37 10 47,5  
Osäkerhet 0,075 0,219 0,135  
Hög ≥ 0,90 ≥ 0,80 ≥ 0,55 Nära neutralt 
God 0,70 - 0,90 0,60 - 0,80 0,40 - 0,55 Måttligt surt 
Måttlig 0,45 - 0,70 0,40 - 0,60 0,25 - 0,40 Surt 
Otillfredsställande 0,25 - 0,45 0,20 - 0,40 0,15 - 0,25 Mycket surt 
Dålig < 0,25 ≤ 0,20 ≤ 0,15 Oklassad 
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Bilaga 9, Elfiske 
ELFISKEPROTOKOLL – Västmanlands län 

 
KARTA 
 

VATTENSYSTEM/KOORDINATEN: 61/6597020-1515108 

VATTENDRAG DATUM FISKETID, KL 
 

Stäholmsbäcken 2007-10-04 13.50-14.15 
LOKAL TEMP. VATTEN TEMP. LUFT GRUMLIGHET 
Nedströms, under, och 
uppströms bron  

10 15 något 

FISKARE VATTENFÖRING LEDNINGSFÖRMÅGA VÄDER 
Åkerman/Axner-Lst Låg 659 µS/cm sol 
 
AVFISKAD YTA 
LÄNGD M 
 

BREDD M YTA m2 
 

 

45 6 270  
BOTTENSTRUKTUR 
 
 ST 1-2, BL 1-3 
BOTTENVEGETATION 
Näckmossa, grönalger 
VATTENHASTIGHET m/sek 
(M/SEK) 

VATTENDJUP M 
 
 

0,0 – 0,3 0,1 - 0,7 
 
ANVÄNT AGGREGAT 
TYP (BETECKNING)  ELEKTRODER (typ 

och  
storlek) 
 

FA 3 BATTERI 3 ståltrådar                         DIAM. 20 CM 
UTG. SPÄNNING PULSFREKVENS PULSTID STRÖM, AMPERE 
TYP              VOLT    
LIK             600-700 Automatisk  CA 0,2 
 
ANMÄRKNING: De med trösklar tydligt avgränsade höljorna uppströms och nedströms bron avfiskades. 
Lokalen var delvis mycket storblockig, få fiskar/arter fångades.  Ett mindre ”informellt” fiske omedelbart 
uppströms lokalen resulterade i fångst av en gädda på 235 mm. 
. 
OM- 
GÅNG 

FISKE- 
TID MIN 

ART ANTAL 
ST 

VIKT 
GRAM 

ÅLDER EL 
LÄNGDKLASS 

ANM (prover o dyl.) 

1 25 Gädda 1  ca 170 mm  
       
  Mört 2  125 och 127 mm  
       

      
     

      
      
      
      

       
Bottenstruktur: Värdena anger partikeldiameterS=Sand, 0,02-0,2 cm. G=Grus 0,2-2 cm. Sten=St, St 1=2-
10 cm, St 2=11-20 cm.Block= Bl, Bl 1= 21-30 cm, Bl 2= 31-40 cm, Bl 3= >40 cm. 
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Bilaga 10, Kemiska kvalitetsfaktorer 
Tabell 15. Resultat av vattenkemiska tester på Stäholmsbäcken 20071004 , Västmanland 
  1 2 3 Blank Medelvärde Enhet 
pH 7,4 7,4 7,4 7,7 7,4   
Konduktivitet 658 661 659 1 660 μS/cm 
Hårdhet 9,24 9,08 9,04 0,44 9,12 mg/l 
Kalcium 45,5 42,6 44 3,14 44,03 mg/l 
Klorid 50 45,6 51,6 UD 49,07 mg/l 
Magnesium 12,4 13,5 12,5 UD 12,8 mg/l 
Totalkväve 14,8 18,1 13 0,5 15,3 mg/l 
Totalfosfor 0,242 0,218 0,244 0,027 0,235 mg/l 

UD= Under detektionsgräns 
 
Tabell 16. Resultat av vattenkemiska tester för bestämning av vatten färg på Stäholmsbäcken 20071004, 
Västmanland 

Våglängd (nm) 436 525 625 
Absorbans 
(Abs) 0,019 0,008 0,005 

 
 
Steg 1) Beräkning av referensvärde 
 

höjd stations0,012-log(AbsF)0,301+Mg*)*log(Ca0,240+1,533=P)-log(ref ××  
 
ref-P= referensvärde (total-P µg/l) 
Ca*Mg*= icke marina baskatjoner (mekv/l) 
AbsF= absorbans mätt vid 420 nm i 5 cm kuvett 
stationshöjd= provtagningsstationens höjd över havet (m) 
 
Tabell 17. Omvandling för uträkning av icke marina baskatjoner(Ca*Mg*) för Stäholmsbäcken 20071004, 
Västmanland (Bydén,2003). 
Ämne Våra värden 

(mg/l) 
Omvandlingstal 
till 1 mekv/l 

Uträkning Resultat 
(mekv/l) 

Kalcium (Ca) 44,03 20 mg/l 

20

44,03
 

2,202 

Magnesium 
(Mg) 

12,8 12,2 mg/l 

12,2

12,8
 

1,049 

Klorid (Cl) 49,07 35,5 mg/l 

35,5

49,07
 

1,382 

 
Ca*Mg*= Ca + Mg- (0,235×Cl) =2,202+1,049-(0,235 ×1,382) = 
=2,926 (mekv/l) 
 
Absorbans vid 436 nm=0,019 enligt tabell 16. 
 
Stationshöjden uppskattades till 5m över havet på Stäholmsbäckens provställe. 
 

höjd stations0,012-log(AbsF)0,301+Mg*)*log(Ca0,240+1,533=P)-log(ref ×× → 

50,012-log(0,019)0,301+log(2,926)0,240+1,533=P)-log(ref ×× =1,1 
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Absorbansen mättes vid 436 nm/m med 5 cm kuvett och beräkningen i formeln är baserad på 
mätning vid 420 nm/m därför måste en omvandling göras. Detta görs genom att dividera 
log(ref-P) med faktorn 15,72. 
 
Omvandling från 436 nm/m till 420 nm/m 

15,72

1,1
=0,067 

 
Referensvärdet för log(ref-P) är 0,067. 
 
Steg 2) Beräkning av referensvärde med hänsyn till omgivande jordbruksmark 
 
 

ref- Pjo =
100

Ajo)) -(100  P-ref+0,5  Ajo Pjo ( ×××
 →  

 

ref- Pjo =
100

55,5)) -(100  0,067+0,5 55,5 175 ( ×××
=48,592 

 
 
ref- Pjo=det sammanviktade refensvärdet (total-P µg/l) i områden med jordbruksmark 
Pjo= refensvärdet (total-P µg/l) för jordbruksmark 
Ajo= andel jordbruksmark (%) i området 
Ref-P= refensvärdet för ”icke jordbruksmark” enligt ovan 
0,5= en specifik faktor för viktning i statusklassificeringen 
 
Pjo=175 µg/l Ajo=55,5%  
 
Steg 3) Klassificering av status 
 

EK= 
P- totobserverad

 värdereferensberäknat 
 →  

 
Beräknat referensvärde 48,592 
Observerat totalfosfor=0,235 mg/l= 235µg/l enligt tabell 15. 
 

EK=
235

48,592
=0,21  →Otillfredsställande  

 
Resultat blev otillfredsställande enligt tabellen 18. 
 
 Tabell 18. Status klassificering av total fosfor i vattendrag 
Status EK-värde 
Hög ≥ 0,7 
God ≥ 0,5 och < 0,7 
Måttlig ≥ 0,3 och < 0,5 
Otillfredsställande ≥ 0,2 och < 0,3 
Dålig < 0,2 
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Bilaga 11, Diken 
Tabell 19. Dikesinventering i Stäholmsbäcken 20070919,20,24, Västmanland 

Dikesnr Xkoord Ykoord GIS_id 
H-
vdr Inventera Datum Reg_datum 

D1 6596353 1514667 65963531514667 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070919 20071207 

D2 6597025 1515129 65970251515129 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070919 20071207 

D3 6599276 1514961 65992761514961 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070919 20071207 

D4 6601660 1514890 66016601514890 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070920 20071207 

D5 6602720 1514675 66027201514675 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070920 20071207 

D6 6603638 1514835 66036381514835 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070920 20071207 

D7 6604500 1515280 66045001515280 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070920 20071207 

D8 6605584 1515642 66055841515642 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D9 6605655 1515638 66056551515638 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D10 6606095 1515583 66060951515583 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D11 6606100 1515585 66061001515585 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D12 6606505 1515413 66065051515413 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D13 6607067 1515442 66070671515442 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D14 6607587 1515899 66075871515899 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D15 6608619 1516056 66086191516056 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D16 6608790 1516210 66087901516210 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D17 6610240 1515377 66102401515377 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D18 6610215 1514700 66102151514700 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D19 6610242 1514489 66102421514489 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D20 6610246 1514370 66102461514370 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 

D21 6610216 1513731 66102161513731 61 
Minna Vesa_ 
Helena Wiman 20070924 20071207 
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Bilaga 12, Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer 
Kontinuitet 
Artificiella vandringshinder 
Stäholmsbäcken har endast ett definitivt artificiellt vandringshinder som ligger 12 kilometer 
uppströms i den 18 kilometer långa bäcken. Vandringshindret bestod av en konstgjord damm 
med en fallhöjd på 1 meter. Under flertalet av vägöverfarterna var det artificiella trummor 
men dessa utgör inget hinder annat än vid lågt vattenstånd. 
 
Status: måttlig, Klass: 3, Påverkan: måttlig påverkan, Förekomst av artificiella 
vandringshinder: vandringshinder nedströms och i, eller i anslutning till, vattenförekomsten 
(Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Fragmenteringsgrad i vattendrag 
Stäholmsbäcken har endast ett definitivt artificiellt vandringshinder som ligger 12 kilometer 
uppströms i den 18 kilometer långa bäcken. 
 
Fragmenteringsgrad=

100
(km) längd  totaladragetsvatten 

 (km)hinder  vandringsdefinitiva laartificielutan sträckan  längsta
1 ×−   

 

Fragmenteringsgrad= 6,32100
17,857
12,039

1 =×−  → Otillfredsställande 

 
Status: otillfredsställande, Klass: 4, Påverkan: betydande påverkan, Fragmenteringsgrad: 
fragmenteringsgrad > 25-50 % (Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Barriäreffekt i vattendrag 
Barriäreffekten blir den samma som fragmenteringsgraden i vattendraget eftersom 
Stäholmsbäcken endast har ett definitivt artificiellt vandringshinder som ligger 12 kilometer 
uppströms i den 18 kilometer långa bäcken. 
 

Barriäreffekt= 100
(km) längd  totaladragetsvatten 

 (km)hindet  vandringsförsta  tilluppsträckan  
1 ×−  

Barriäreffekt= 6,32100
17,857
12,039

1 =×−   → Måttlig 

 
Status: måttlig, Klass: 3, Påverkan: måttlig påverkan, Barriäreffekt: barriäreffekt > 25-50 % 
(Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Sammanvägning av kontinuitet 
Sammanvägningen av fragmenteringsgraden och barriäreffekten gav en totalklassificering på 
7 som indikerar på klass 4 vilket ger statusen otillfredsställande (se tabell 20). 
  



44 
 

Tabell 20. Sammanvägning av fragmenteringsgrad och barriäreffekt, Stäholmsbäcken 20070919,20,24, 
Västmanland 
Bedömningsgrund Bedömningsnivå Bedömd klass Koefficient Totalvärde 
Fragmenteringsgrad 1 4 2 4×2=8 
Barriäreffekt 1 3 2 3×2=6 
Totalklassificering    8+6=14/2=7 
 
Hydrologisk regim 
Flödesregleringens påverkan på vattendrag 
Ingen flödesreglering sker i Stäholmsbäcken. 
 
Status: hög, Klass: F 1, Påverkan: ingen regleringspåverkan, Regleringsgrad: 0, Förändring av 
MHQ %: 0, Reducerad MLQ %: 0 (Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Morfologiska förhållanden 
Markanvändningen i närmiljön 
Den totala artificiella markanvändningen (betesmark, hygge och åkermark) i 
Stäholmsbäckens närmiljö är 96,82 % (se tabell 21). 
 
Tabell 21. Markanvändning i Stäholmsbäckens buffertzon (0-50 m), 2007 (GIS) 
Markanvändning Area (m2) Andel (%) 
Betesmark 1583446 8,39 
Hygge 15730 0,83 
Åkermark 1654213 87,61 
Totalt 1888245 96,82 
 
Status: dålig, Klass: 5, Påverkan: kraftig påverkan, Markanvändning i närmiljön: >60% av 
närmiljön består av artificiell mark (Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Markanvändningen i delavrinningsområdet 

Den totala artificiella markanvändningen (betesmark, hygge och åkermark) i 
Stäholmsbäckens delavrinningsområde är 59,67 % (se tabell 22). Hela Stäholmsbäcken ligger 
inom samma avrinningsområde. 
 
Tabell 22. Markanvändning i Stäholmsbaäckens delavrinningsområde, 2007 (GIS) 
Markanvändning Area (m2) Andel (%) 
Betesmark 2676015 3,86 
Hygge 33777302 4,87 
Åkermark 35351244 50,94 
Totalt 69392378 59,67 
 
Status: otillfredsställande, Klass: 4, Påverkan: betydande påverkan, Markanvändning i 
delavrinningsområdet: >40-60% av närmiljön består av artificiell mark (Naturvårdsverket, 
2007c). 
 
Död ved 
Ingen död ved hittades i Stäholmsbäcken. 
 
Status: dålig, Klass: 5, Påverkan: kraftig påverkan, Död ved(antal vedbitar) > 1m långa och > 
10 cm diameter/100 meter: 0 bitar (Naturvårdsverket, 2007c). 
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Antal diken per kilometer 
Antal funna diken under vandringen var 21 stycken (se bilaga 11), men antalet diken kan vara 
fler eftersom största delen av Stäholmsbäcken var igenväxt och kan därmed missat täckdiken. 
Detta ger 1,2 diken per kilometer. 
 

Antal diken per km= 
(km) längd  totaldragetsvatten 

diken antal
 

 

Antal diken per km= 2,1
17,857

21
=

  
→ God 

 
Status: god, Klass: 2, Påverkan: liten påverkan, Antal diken per km: 1-3 diken 
(Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Rätning/kanaliseringsgrad 
Vi antar att 35.5% är rätat efter att ha analyserat kartan och mätt de rätade sträckorna i GIS. 
 

Andel rätat= 100
(km) längd  totaldragetsvatten 

(km) sträcka rätad
×  

 

Andel rätat= 5,35100
17,857
6,345

=×

  
→ Måttlig 

 
Status: måttlig, Klass: 3, Påverkan: måttlig påverkan, Rätning/kanaliseringsgrad: >10-40 % 
(Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Andel rensad sträcka 
Vid Stäholmsbäckens mynning antar vi att 700 meter är muddrad, eftersom det ser ut som en 
kanal. Detta ger en andel renad sträcka på 3,9 %. 
 

Andel rensad sträcka= 100
(km) längd  totaldragetsvatten 

(km) sträcka rensad
×  

 

Andel rensad sträcka= 9,3100
17,857

0,7
=×

 
→ God 

 
Status: god, Klass: 2, Påverkan: liten påverkan, Andel rensad sträcka: ≤ 10 % 
(Naturvårdsverket, 2007c). 
 
Antal vägövergångar per kilometer 
Antal funna vägövergångar under vandringen var 24 stycken. Detta ger 1,3 vägövergångar per 
kilometer. 

Antal vägövergångar per km= 
(km) längd  totaldragetsvatten 

övergångar  vägantal
 

 

Antal vägövergångar per km= 3,1
17,857

24
=

 
→ God 
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Status: god, Klass: 2, Påverkan: liten påverkan, Antal vägövergångar per kilometer: 1-3 
(Naturvårdsverket, 2007c) 
 
Sammanvägning av morfologi 
Sammanvägningen av den morfologiska påverkan gav en totalklassificering på 9,43 som 
indikerar på klass 4 vilket ger statusen otillfredsställande (se tabell 23).  
(Naturvårdsverket, 2007c) 
 
Tabell 23. Sammanvägning av morfologisk påverkan, Stäholmsbäcken 20070919,20,24, Västmanland. 
Bedömningsgrund Bedömningsnivå Bedömd klass Koefficient Totalvärde 
Markanvändningen i 
buffertzonen 

2 5 3 5×3=15 

Markanvändningen i 
delavrinningsområdet 

2 4 2 4×2=8 

Död ved 1 5 3 5×3=15 
Antal diken per km 2 2 2 2×2=4 
Rätningsgrad 2 3 4 3×4=12 
Andel rensad sträcka 1 2 3 2×3=6 
Antal vägöverfarter 
per km 

2 2 3 2×3=6 

Totalklassificering    15+8+15+4+12 
+6+6 
=66/7=9,43 

 


