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Abstract 
 
In Sweden, the County Administration board is responsible for improving the water quality in 
lakes and watercourses according to the European Union Water Framework Directive. In 
Västmanland county, where river Lillån is situated, the County Administration of Västmanland 
have the main responsibility for the aquatic environment in that area. The knowledge about the 
different watercourses in the chatchment of river Lillån is today limited. The aim with this study 
was to evaluate the ecological quality of River Lillån based on water chemistry analyses and 
benthic fauna investigations. The aim was also for the benthic fauna to compere different 
samplingsites and sampling methods with each other in order to see how the species composition 
changes in the river, and to see the advantages and disadvantages with different sampling 
tecniques. The methods used for the assessment was presented in a handbook composed by the 
Swedish Environmental Protection Agency. The results of the study showed that Lillån have 
good quality concerning acidity and the general ecological status. The benthic fauna 
investigations indicated high levels of nutrients and thereby resulted in poor status concerning 
that parameter. The conclusion of the study was that river Lillån does not fulfill the criteria of 
good status according to the Water Framework Direcive composed by the European Union. 
 
Keywords: Water directive, water quality evaulation, benthic fauna, acidification, nutrients, 
methods for sample-taking. 
 
Nyckelord: Vattendirektiv, statusbedömning, bottenfauna, försurning, näringsämnen, 
provtagningsmetoder.



Sammanfattning 
 
Europaparlamentets och Europeiska Unionens Ramdirektiv för vatten syftar till att minska 
föroreningar, främja hållbar utveckling, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem, utgöra ett 
skydd för miljön samt att mildra effekterna av översvämningar och torka. I Sverige har 
Länsstyrelsen i varje vattendistrikt ansvar för vattenmiljön i sitt område. I Västmanlands län 
ansvarar Länsstyrelsen i Västmanland för vattenmiljön. Målen med Ramdirektivet är att i 
december år 2015 ha uppnått en ”god vattenstatus” för en trygg och långsiktig vattenförsörjning 
samt en bevarad och förbättrad vattenkvalitet. Klassifieringen gällande ekologisk status för ett 
vattendrag görs enligt en femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredställande och dålig). 
 
I dagsläget är kunskapen om vattendragen i Sagåns avrinningsområde begränsad. En tidigare 
genomförd statusbedömning ska under 2008 kompletteras för att lämpliga åtgärdsprogram ska 
kunna implementeras för att nå Ramdirektivets krav på ”god status”. Sagån är ett 
Mälarmynnande vattendrag som rinner genom Enköpings-, Västerås- och Sala kommun. Lillån 
är ett av Sagåns biflöden och mynnar ut i det större vattendraget strax norr om Nykvarn. Lillån 
är ca 41,3 km lång och avvattnar ett område om ca 406 km2. Lillåns avrinningsområde är 
uppdelat i tre delavrinningsområden där markanvändningen på samtliga områden består till stor 
del av jordbruksmark. Lillån har tidigare fått den preliminära ekologiska bedömningen ”dålig 
status”.    
 
Syftet med denna studie var, att genom provtanging av bottenfauna och kemiska analyser av 
vatten, göra en preliminär bedömning av den ekologiska statusen i Lillån. Bedömningen gjordes 
på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län och syftade även till att jämföra 
provtagnoingsmetoder och provtagningslokaler med varandra. 
 
Tre provtagningslokaler valdes ut längs Lillån, varav den första var placerad där provtagning 
skett 14 år tidigare. I den första provtagningslokalen användes två olika provtagningsmetoder; 
sparkmetoden samt M42-metoden. Vid övriga två provtagningslokaler användes endast 
sparkmetoden. Bottenfaunaproverna från varje lokal sorterades och taxa identifierades. Vid varje 
lokal togs även ett vattenprov som skickades för analys till ett ackrediterat laboratorium.  
 
För att bedöma den ekologiska statusen avseende bottenfauna användes tre olika index. Dessa 
index var: Average Score Per Taxon (bedömer allmänna ekologiska förhållanden), Dahl & 
Johnson (bedömer näringsförhållanden) och Multimetric Index för Stream Acidification 
(bedömer försurningsstatus). Varje erhållet index-värde jämfördes med referensvärden i 
bedömningsgrunderna för vattendrag. För att bedöma den ekologiska statusen avseende 
vattenkemi analyserades det allmänna fysikalisk-kemiska tillståndet, dvs näringsämnen och 
försurningsgrad, vid varje provtagningslokal. Den totala bedömningen av Lillåns ekologiska 
status gjordes enligt principen one out-all out. Denna grundregel innebär att om någon av 
provtaningslokalerna inte uppfyller god status så kan den totala bedömningen av vattendraget ej 
heller bli god. 
 
Vanligast förekommande taxon av bottenfauna i Lillån var sötvattensmärland Gammarus pulex, 
ådagsländan Centroptilum luteolum, sötvattengråsuggan Asellus aquaticus samt fjärdermyggor 
av familjen Chironomidae. Totalt identifierades 53 olika taxa sammanlagt vid de tre 
protagningslokalerna. Samtilga provtagningslokaler i Lillån uppvisade god eller hög status med 
avseende på allmän ekologisk status (ASPT-index), detta innebär att vattendraget till viss del 
består av arter som endast klarar av en viss föroreningspåverkan. 
 
 



Lillåns näringsstatus (DJ-index) baserat på bottenfaunans sammansättning bedömdes vara 
otillfredställande. Lokal 2 visade på hög status, men övriga lokaler visade på otillfredställande 
eller måttlig status. Att provtagningslokal 2 visade på hög status avseende bottenfaunan beror 
sannorlikt på det höga vattenflödet vilket leder till goda syrgasförhållanden samt att 
renvattenorganismer trivs där på grund av bra födoförhållanden mm. Näringsstatus avseende 
vattenkemin bedömdes som god vid samtliga provtagningslokaler. Lillåns försurningspåverkan 
(MISA) baserat på bottenfauna bedömdes som nära neutralt, därför genomfördes ingen 
bedömning baserat på vattenkemin eftersom detta ansågs vara onödigt i detta fall. Någon 
försurningspåverkan var heller ej att vänta eftersom Lillåns tillrinningsområde till stor del består 
av kalkhaltiga lerjordar och de uppmätta pH-värdena vid varje provtagningslokal visade på höga 
värden. 
 
Slutsatserna av undersökningen var att Lillån inte uppfyller god status enligt EU:s vattendirektiv. 
Avgörande parameter för detta var näringsförhållanderna avseende bottenfaunans status som 
bedömdes som otillfredställande.



Förord 
 
Detta examensarbete är i ämnet miljövetenskap och genomfördes på Mälardalens Högskola 
under våren och sommaren 2008. Arbetet mostvarar 15 högskolepoäng och avslutar mina studier 
i miljövetenskap. Examensarbetet gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till Susanna Vesterberg, Johan Axnér och Gunilla Alm på 
Länsstyrelsen i Västmanland för hjälpen med att hitta ett lämpligt examensarbete. Speciellt tack 
till Susanna och Johan som hjälpt mig med goda råd under arbetets gång. Jag tackar också 
Mikael Schröder på Länsstyrelsen i Uppsala för all hjälp med kartorna.  
 
Slutligen vill jag tacka min handledare Tommy Odelström på Mälardalens Högskola för all hjälp 
vid provtagning och identifiering av organismer.  
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1 Inledning 
 
1.2 Bakgrund 
Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd antog den 23 oktober år 2000 Ramdirektivet 
för vatten (vattendirektiv; 2000/60/EG). Detta ramdirektiv syftar till att minska föroreningar, 
främja hållbar utveckling, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem, utgöra ett skydd för 
miljön samt att mildra effekterna av översvämningar och torka. Ramdirektivet syftar till att leda 
till en bättre organiserad förvaltning gällande den lagstiftning som finns rörande europeiska 
inlandsytvatten, grundvatten, vatten i övergångszoner och kustvatten (Europa, EU:s webbportal, 
2008).  
 
Den nyorganiserade vattenlagstiftningen i Europa innebär nya arbetssätt för de organisationer 
som utgår från avrinningsområden (Vattenportalen, 2008). I Sverige ansvarar länsstyrelsen i 
varje vattendistrikt för vattenmiljön i sitt område. Norra Östersjöns vattendistrikt omfattar 
Uppsala, delar av Stockholms, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och 
Dalarnas län. I Västmanlands län ansvarar Länsstyrelsen i Västmanland för vattenmiljön, samt 
utgör centrum för Norra Östersjöns vattendistrikt (Naturvårdsverket, 2005). 
 
Målet med Ramdirektivet är att uppnå en ”god vattenstatus”, dvs en bevarad och förbättrad 
vattenkvalitet utan försämring, samt en trygg och långsiktig vattenförsörjning. I december 2015 
skall den goda vattenstatusen vara nådd, dock finns under vissa omständigheter undandag där 
tidsramen förskjuts upp till tolv år efter 2015 (Vattenportalen, 2008). ”God status” för vattendrag 
är indelat i två statusbedömningar: god ekologisk status och god kemisk status 
(Naturvårdsverket, 2005). 
 
Kunskapen om vattendragen i Sagåns avrinningsområde är idag begränsad. Under 2007 gjordes 
en fördjupad kartläggning och en preliminär statusbedömning av Sagåns vattendrag. Denna 
statusbedömning ska under 2008 kompletteras och kvalitetssäkras för att sedan kunna föreslå 
lämpliga åtgärdsprogram för hur ”god status” erhålls i vattenförekomsterna (Länsstyrelsen i 
Västmanland, 2008). 
 
Sagån är ett Mälarmynnande vattendrag vilken rinner genom Västerås, Sala och Enköpings 
kommun. Lillån (EU-id: SE662141-154681) är ett av Sagåns biflöden som mynnar ut i Sagån 
strax norr om Nykvarn i Västerås kommun. Lillån har fått den preliminära statusbedömningen 
”dålig status”, bedömningen gjordes utifrån bottenfauna. Näringsbelastningen i området omkring 
Lillån är stor, detta eftersom Lillån i stort sett endast rinner genom jordbruksmark. En 
bottenfaunaundersökning genomfördes i Lillån (Kvarnbrobäcken) 1994, utöver denna 
undersökning finns även undersökningar där påväxtalger (2007), vattenkemi (okänt årtal) och 
den hydromorfologiska statusen bedömts (Länsstyrelsen i Västmanland, 2008). 
 
1.3 Syfte och mål 
Enligt vattendirektivet ska vattendrag vars avrinningsområde är större än 10 km2 kartläggas och 
statusbedömas för att sedan avrapporteras till EU (Naturvårdsverket, 2005). Den 
bottenfaunaundersökning som gjordes 1994 låg till grund för en statusbedömning vilken inte 
längre är aktuell. Provtagningen vid ovannämnd undersökning följde desutom inte den standard 
som rekommenderas idag. Någon kartläggning enligt de nya bedömningsgrunderna med den 
nyare provtagningsstandarden har inte genomförts i Sagåns biflöde Lillån. 
 
Syftet med denna undersökning var, att genom provtagning av bottenfauna och vatten, göra en 
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analys av kvalitetsfaktorerna för dessa bedömningsparametrar. Genom att analysera dessa 
kvalitetsfaktorer kunde en preliminär bedömning av den ekologiska statusen i Sagåns biflöde 
Lillån genomföras. Bedömningen gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland. Syftet 
med studien var även att för bottenfaunan jämföra provtagningslokaler och provtagningsmetoder 
med varandra. Jämförelsen utgår från den lokal som undersöktes 1994. Bedömningen gjordes 
enligt Naturvårdsverkets förslag på nya bedömningsgrunder för vattendrag, Handbok 2007:4 
Bilaga A (Naturvårdsverket, 2007). 
 
Målet med studien var att öka kunskapen om vattenkemiska och biologiska parametrar i Sagåns 
biflöde Lillån genom provtagning, inventering, bedömning och analys. Målet var även att genom 
den erhållna kunskapen öka förståelsen för hur den biologiska statusen av länets övriga 
mälarnära vattendrag påverkas vid liknande förhållanden.   
 
1.4 Frågeställning 
Följande frågeformulering låg till grund för studien: 
 

- Uppfyller Lillån ”god status” enligt EU:s Ramdirektiv för vatten? 
- Skiljer sig det ekologiska tillståndet i ån från undersökningarna som gjordes 1994? Vad 

kan dessa förändringar bero på om så är fallet? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar finns med den nya provtagningsstandarden? 
 

1.5 Avgränsning 
EU:s Ramdirektiv för vatten har tre olika kvalitetsfaktorer som tillsammans utgör en fullständig 
statusbedömning av vattendraget. Dessa kvalitetsfaktorer är: biologiska, hydromorfologiska och 
fysikalisk-kemiska (Naturvårdsverket, 2007). Denna undersökning är avgränsad till att studera 
och analysera den biologiska kvalitetsfaktorn i form av bottenfauna samt allmänna fysikaliskt-
kemiska förhållanden i vattendraget.  
 
De biologiska kvalitetsfaktorerna är avgörande för bedömningen av den ekologiska statusen i 
vattendraget, detta innebär att om statusen bedöms som sämre än god i den biologiska 
bedömningen, så undersöks inte de övriga kvalitetsfaktorerna. Om så är fallet bedöms 
vattendragets status som måttlig eller sämre (Axnér, 2008).  
 
I tabellen nedan (tabell 1.5.1) redovisas samtliga kvalitetsfaktorer för en fullständig bedömning 
av ekologisk status i vattendrag. Skuggade fält visar de kvalitetsfaktorer som undersöks i denna 
studie.
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                 Tabell 1.5.1. Parametrar/index för samtliga kvalitetsfaktorer för bedömning av ekologisk status 
                  i vattendrag.  

Kvalitetsfaktorer  Parametrar / Index 

Biologiska    
Kiselalger  IPS, ACID 
Bottenfauna  ASPT, DJ‐index, MISA 
Fisk  VIX 

Fysikalisk‐kemiska    
Allmänna förhållanden  Tot‐P, BDM/pBDM 
Särskilda förorenade ämnen  Ämnen som släpps ut i betydande mängd 

Hydromorfologiska    

Kontinuitet  Barriäreffekt, fragmenteringsgrad, artificiella 
vandringshinder 

Hydrologisk regim  Flödesregleringens påverkan 
Morfologiska förhållanden  Markanvändning, struktur mm. 

              (Naturvårdsverket, 2007)    
 
1.6 Metod 
1.6.1 Val av provtagningslokaler 
Den 28 mars 2008 besöktes Lillån för en okulär inspektion med syftet att finna lämpliga 
provtagningslokaler för studien. Som hjälpmedel för inspektionen användes en karta där 
landskapets höjdkurvor skar genom vattendraget. Dessa skärningspunkter förväntades innehålla 
lokaler där vattenhastigheten var något högre än i övriga delar av ån och därmed bra lämpade 
platser att ta bottenfaunaprover på. Tre provtagningslokaler valdes ut med hänsyn till hur 
lokalerna var representativa för vattendraget i sin helhet. Hänsyn togs även till den tidigare 
genomförda bottenfaunaundersökningen samt framkomligheten på plats. 
 
Den 14 april 2008 genomfördes provtagningen av bottenfauna vid de utvalda lokalerna. I 
samband med provtagningarna undersöktes även lokalernas geografiska läge, vegetation, 
närmiljön och deras fysiska struktur. Vid varje lokal användes ett protokoll för lokalbeskrivning 
för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2006), dessa protokoll redovisas i bilaga 1. Den 15 
maj 2008 togs även vattenkemiprover på samma platser där bottenfaunaproverna tagits vid 
tidigare tillfälle. 
 
1.6.2 Bottenfauna 
Genom sållning av bottenprov kvarhölls bottenfauna i sållen (0,5 mm i maskvidd). Bottenfauna 
innehåller främst kräftdjur, insektslarver och snäckor. Olika arter av bottenfauna har olika 
känslighet för kemiska och fysikaliska faktorer i miljön, detta innebär att bottenfauna är väl 
lämpad för att beskriva det biologiska tillståndet i ett vattendrag. Bottenfaunan ger till skillnad 
från vattenkemiprover svar på hur tillståndet sett ut i vattendraget bakåt i tiden. Inventeringen av 
bentiska evertebrater kan användas för att bedöma behov av miljövårdsåtgärder, förekomst av 
rödlistade arter, försurnings- och föroreningsstatus samt om miljömålsättningen har uppyllts och 
om det finns tillräckligt med föda för fågel och fisk (Naturvårdsverket, 1996:a). 
 
Provtagning, inventering och analys 
Provtagningen ägde rum i Lillån den 14 april 2008. Provtagning och analys av bottenfaunan i 
vattendraget gjordes enligt metoden SS EN-27828 ( i samtliga provtagningslokaler) samt 
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metoden M42 (endast i Kvarnbobäcken). Vid lokal 1 genomfördes inventeringen med båda 
metoderna, vid lokal 2 användes metoden SS EN-27828 samt en håv för att samla in ett 
kvalitativt sökprov. Vid lokal 3 användes metoden SS EN-27828. För att de nya 
bedömningsgrunderna för bottenfauna i vattendrag ska kunna tillämpas måste provtagningen och 
analysen ske enligt metoden SS EN-27828, eller med någon annan metod som ger likvärdiga 
resultat (Naturvårdsverket, 2007).  
 
Metoden SS EN-27828 är en undersökningstyp för tidsserieövervakning och syftar till att 
undersöka bottenfaunans sammansättningsförändring i tiden och att göra jämförelser mellan 
olika provtagningslokaler. Provtagning av bottenfauna bör förläggas på hösten om prover endast 
tas en gång per år. I denna studie togs proverna dock på våren men förväntas inte ha någon 
betydande roll för resultatet så länge som provtagningen sker i början av april eller senast två 
veckor efter islossning. Varje provtagningslokal definieras av provtagningsytor i storlek med 
vattendragets bredd längs en 10 meters sträcka. Provtagningsytans vattendjup ska inte vara mer 
än 1 meter, vattenhastigheten bör vara minst 10 cm/s och sträckan för provtagningen ska vara så 
homogen som möjligt. Från varje provtagningsyta togs fem replikat med hjälp av handhåv enligt 
sparkmetoden. Vid sparkprovtagningen trycktes handhåven mot botten av vattendraget samtidigt 
som fötterna rörde omkring det lösa materialet på botten. Håven placerades så pass nära foten att 
bottendjuren fördes med strömmen in i håven. Förfarandet upprepades uppströms under ca 1 
minut över en sträcka på 1 meter. Vid varje provtagningslokal samlades även ett kvalitativt 
sökprov in (Naturvårdsverket, 1996:b).  
 
Metoden M42 bygger precis som ovannämnda metod på att bottenfauna samlas upp i håv efter 
att bottensubstrat och vegetation störts. Metoden lämpar sig bra på platser med måttlig 
vattenhastighet och vattendjup på max 1 meter. Provlokalen för denna metod har en längd på 50 
meter. Inom denna provlokal placeras 30 provytor ut, placeringen av dessa anpassades efter de 
möjligheter som miljön vid provlokalen gav. Eftersom att provlokalen var smalare än en meter 
så togs delproven med en jämn fördelning över 30 meter. Varje delprovyta omfattar en bottenyta 
om ca 0,2 m2 som störs under ca 5 sekunder (Naturvårdsverket, 1996:a).  
 
Det insamlade provtagningsmaterialet samlades därefter in enskilt och konserverades i 95 % -ig 
sprit för att senare förvaras i Mälardalens Högskolas laboratorium. Artbestämningen av 
bottenfaunan skedde i högskolans laboratorium. Med hjälp av lupp och artbestämningslitteratur 
kunde de insamlade bottendjuren bestämmas till art i den mån som detta var möjligt. Djur som 
inte kunde artbestämmas sorterades efter familj och/eller släkte.  
 
Indexberäkningar för bottenfauna 
Den taxonomiska sammansättningen av bottenfauna i vattendrag påverkas av eutrofiering och 
surhet. Bottenfaunan domineras av toleranta arter på platser där övergödningen och försurningen 
påverkar vattnet, detta gör att de bottenlevande djuren kan användas som indikator för 
förändringar i vattenkemin. I Europa används olika index som sammanväger information från 
flera arter, på senare år används allt mer index där information från flera olika parametrar eller 
enkla index vägs samman – så kallade multimetriska index. I tabell 1.6.2.1 nedan redovisas de 
parametrar/index som används vid beräkningarna samt vad dessa i första hand visar effekter av i 
naturen.  
(Naturvårdsverket, 2007)
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       Tabell 1.6.2.1 Index för bedömning av ekologisk status i vattendrag. 
Parameter  Visar främst effekter av 

ASPT  Den ekologiska kvaliteten 
DJ‐index  Näringspåverkan/Övergödning 
MISA  Försurning 

      (Naturvårdsverket, 2007) 
 
Programvaran ASTERICS användes för att beräkna ASPT-index samt de ingående data som 
behövdes för DJ- och MISA-indexberäkningarna. Genom att ladda upp artlistorna i programmet 
kan ASTERICS beräkna olika index och värden som behövs vid beräkningen av 
bottenfaunaindexen för Lillån. Programmet ASTERICS finns att tillgå på www.aquem.de. 
Resultaten från beräkningarna med ASTERICS finns i bilaga 4. 
 
ASPT (Average Score Per Taxon) 
Genom beräkning av ASPT-index erhålls ett indikatorvärde vilket visar på hur pass hög 
känsligheten för försurning och övergödning är i vattendraget. Familjer av bottendjur vars 
känslighet för förändringar i vattenkemin är hög, bidrar med höga indikatorvärden, medan 
familjer med hög tolerans bidrar med låga indikatorvärden. ASPT-värdet visar ett medelvärde 
per ingående familj och beräkningen görs genom att indikatorvärdena summeras för att sedan 
divideras med antalet familjer. Samtliga indikatorvärden för ASPT för olika familjer redovisas i 
tabell 1.6.2.2 nedan. Den ekologiska kvalitetskvoten (EK) beräknas enligt:  
 

EK=
rdereferensvä

ASPT       
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      Tabell 1.6.2.2 Indikatorvärden för ASPT för olika taxa. 

Indikatorvärde  Familj 

10 

Aphelocheiridae, Beraeidae, Brachycentridae, Capniidae, 
Chloroperlidae, Ephemeridae, Ephemerellidae, Goeridae, 
Heptageniidae, Lepidostomatidae, Leptoceridae, 
Leptophlebiidae, Leuctridae, Molannidae, Odontoceridae, 
Perlidae, Perlodidae, Phryganeidae, Potamanthidae, 
Sericostomatidae. Siphlonuridae, Taeniopterygidae 

8 
Aeshnidae, Astacidae, Agriidae, Cordulegasteridae, 
Corduliidae, Gomphidae, Lestidae, Philopotamidae, 
Psychomyiidae 

7  Caenidae, Limnephilidae, Nemouridae, Polycentropodidae, 
Rhyacophilidae (inkl Glossosomatidae) 

6 
Ancylidae, Coenagriidae, Corophiiidae, Gammaridae, 
Hydroptilidae, Neritidae, Platycnemididae, Unionidae, 
Viviparidae 

5 

Chrysomelidae, Clambidae, Corixidae, Curculionidae, 
Dendrocoelidae, Dryopidae, Dytiscidae, Elminthidae, 
Gerridae, Gyrinidae, Haliplidae, Heledidae, 
Hydrophilidae (inkl Hydraenidae), Hydropsychidae, 
Hygrobiidae, Hydrometridae, Mesoveliidae, Naucoridae, 
Nepidae, Notonectidae, Planariidae, Pleidae, Simuliidae, 
Tipulidae (inkl Pediciidae) 

4  Baetidae, Piscicolidae, Sialidae 

3 
Asellidae, , Erpobdellidae, Glossiphoniidae, Hirudidae, 
Hydrobiidae, Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae, 
Sphaeriidae, Valvatidae 

2  Chironomidae 
1  Oligochaeta 

     (Naturvårdsverket, 2007) 
 
DJ-index (Dahl & Johnson) 
DJ-index är ett multimetriskt index som påvisar eutrofiering med hjälp av fem enkla index. De 
fem enkla indexen är som följer: 

- Antal taxa av dag-, bäck- och nattsländor (EPT-taxa) 
- Den relativa abundansen (%) av kräftdjur 
- Den relativa abundansen (%) av EPT 
- ASPT 
- Saprobie-index  

 
Värdet som erhålls från respektive indexberäkning normaliseras så att de får ett värdet 1, 2 eller 
3. I tabell 1.6.2.3 redovisas kriterierna för normalisering av enkla indexvärden vid beräkning av 
DJ-index.   
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            Tabell 1.6.2.3 Kriterier för normalisering vid beräkning av DJ-index.  

Index     Kriterier    

Antal EPT‐taxa  ≤ 5  5 – 12  > 12 

% Kräftdjur  ≥ 22,2  0,5 – 22,2  ≤ 0,5 

% EPT‐taxa  ≤ 10,4  10,4 – 52,1  ≥ 52,1 

ASPT  ≤ 5  5 – 6,3  ≥ 6,3 

Saprobie‐index  ≥ 2,5  1,9 – 2,5  ≤ 1,9 

Indexnorm 1  2  3 

           (Naturvårdsverket, 2007) 
 
Genom summering av de normaliserade index-värdena kan DJ-indexet beräknas. 
Minimumvärdet för indexet är 5 och maximumvärdet är 15. Den ekologiska kvalitetskvoten 
(EK) beräknas som följer:  
 

EK=
5

5
−

−−
rdereferensvä

indexDJ  

 
Tabell 1.6.2.4 nedan redovisar referensvärdet samt klassgränser för klassificering av DJ-index i 
vattendrag. 
 
          Tabell 1.6.2.4. Referensvärde samt klassgränser för klassificering av DJ-index.  

Status  EK 
Referensvärde  10 
Osäkerhet  0,219 
Hög  ≥ 0,80 
God  ≥ 0,60 och < 0,80 
Måttlig  ≥ 0,40 och < 0,60 
Otillfredställande  ≥ 0,20 och < 0,40 
Dålig  < 0,20 

        (Naturvårdsverket, 2007) 
 
MISA (Multimetric Index for Stream Acidification) 
MISA är ett multimetriskt surhetsindex som innehåller sex enkla index. Dessa enkla index är 
följande: 

- Antal familjer 
- Antal taxa av snäckor (Gastropoda) 
- Antal taxa av dagsländor (Ephemoroptera) 
- Kvoten mellan den relativa abundansen (%) av dagsländor och den relativa abundansen 

(%) av bäcksländor (Plecoptera) 
- Acid Waters Indicator Community index (AWIC) 
- Den relativa abundansen (%) av sönderdelare 

   
Samtliga indexvärden normaliseras så att de får ett värde mellan 0 och 10. Tabell 1.6.2.5 
redovisar hur de ingående indexvärdena ska beräknas för att normaliseras. Efter normaliseringen 
summeras värdena och en omskalning görs genom att dividera summan av de normaliserade 
indexvärdena med antalet ingående enkla index. Genom denna omskalning erhålls ett 
medelvärde som i sin tur multipliceras med 10: 
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 MISA= 10
6

×
Σ normIndex  

 
MISA-värdet kan på detta sätt variera mellan 0 och 100. Den ekologiska kvaliteteskvoten (EK) 
beräknas som följer:  
 

EK=
rdereferensvä

MISA   

 
1.6.2.5 Normalisering av indexvärden för MISA. 

Index  Indexnorm=10 om 
index 

Indexnorm=0 om index  Annars indexnorm= 

Antal familjer  >43  <21  10
)2143(

21
×

−
−familjerAntal

 

Antal Gastropoda  >3  <0  10
)103(

10
×

−
−GastropodaAntal

 

Antal 
Ephemetroptera  >16  <3  10

)316(
3
×

−
−eraEphemeroptAntal

%E / %P  >7  <0 
10

)07(

0
%

%

×
−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Plecoptera

eraEphemeropt

 

AWIC  >4,6  <3,8  10
)8,36,4(
8,3
×

−
−AWIC

 

% Shredders  <1,4  >14  10
)144,1(

14%
×

−
−Shredders

 

Index norm 10  0  Uträknat värde 

(Naturvårdsverket, 2007) 

Figur 1.6.2.1 Sveriges 
ekoregioner. 
(Naturvårdsverket, 2007) 

 
Statusbedömning 
Vid bestämning av den ekologiska statusen med hjälp av bottenfauna delas 
Sveriges vattendrag in i tre olika typer. Dessa typer är baserade på Illies 
ekoregioner vilka redovisas i figur 1.6.2.1. Illes ekoregioner är: 
Centralslätten (14), Fennoskandiska skölden (22) och det Boreala 
höglandet (20). Lillån och dess provtagningslokaler är lokaliserade inom 
Centralslätten och klassgränserna behandlar därför endast den ekoregionen 
i denna undersökning. Inom varje ekoregion finns ett flertal limniska 
ekoregioner.  
 
Genom att dividera uträknade indexvärden med den för ekoregionen 
Centralslätten gällande klassgränstabell kunde måttet på surhet eller 
ekologisk status erhållas. I tabell 1.6.2.6 och tabell 1.6.2.7 nedan visas 
klassgränserna för samtliga bottenfaunaindex. 
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            Tabell 1.6.2.6 Centralslättens klassgränser för ASPT och DJ-index.  

Status  ASPT (EK)  DJ‐index (EK) 
Referensvärde  5,37  10 
Osäkerhet  0,075  0,219 
Hög  ≥0,90  ≥0,80 
God  ≥0,70 och <0,90  ≥0,60 och <0,80 
Måttlig  ≥0,45 och <0,70  ≥0,40 och <0,60 
Otillfredställande   ≥0,25 och <0,45  ≥0,20 och <0,40 
Dålig  < 0,25  < 0,20 

            (Naturvårdsverket, 2007) 
 
            Tabell 1.6.2.7 Centralslättens klassgränser för MISA. 
 

 

(Naturvårdsverket, 2007) 

              Surhetsklass  MISA (EK) 
Referensvärde  47,5 
Osäkerhet  0,135 
Nära neutralt  ≥0,55 
Måtligt surt  ≥0,40 och <0,55 
Surt  ≥0,25 och <0,40 
Mycket surt  <0,25 

 
Sammanvägning av index 
Sammanvägningen av indexparametrarna används för att bedöma den slutgiltiga statusen för 
bottenfaunan. Indexparametern med sämst status för kvalitetsfaktorn bottenfauna är den 
parameter som avgör bedömningen av statusklassen (Naturvårdsverket, 2007). 
 
1.6.3 Vattenkemi 
Vid undersökning av vattenkemin i vattendrag används resultaten för att bedöma mark- och 
vattenområdens ekologiska tillstånd och hur påverkan av luftföroreningar, markanvändning och 
utsläpp kan åtgärdas inom avrinningsområdet (Naturvårdsverket, 2004). I denna undersökning 
analyserades endast det allmänna fysikalisk-kemiska tillståndet vid varje provtagningslokal. 
Allmänna förhållanden avser då näringsämnen (Tot-P) och försurning.  
 
Provtagningspunkterna placerades så att proven blev representativa för den underökta sträckan i 
vattendraget, dvs att den var belägen i de centrala delarna av strömfåran på avstånd från 
tillrinnande biflöden (Naturvårdsverket, 2004). 
 
Provtagning och analys 
Totalt samlades tre vattenprover in för vattenanalys. Dessa vattenprover togs den 15 maj vid de 
tre provtagningslokalerna där bottenfaunaproverna hade samlats in. Vattenproverna skickades 
för analys på Alcontrol laboratories (ackrediteringsnummer 1006). De vattenkemiska parametrar 
som analyserades var, absorbans (mätt vid 420 nm i 5 cm kyvett), pH, totalfosfor, klorid, 
kalcium, DOC och magnesium.  
 
Beräkning av referensvärden för näringsförhållanden 
Näringsförhållanden i vattendrag bedöms med hjälp av att beräkna referensvärden för Tot-P för 
de tre vattenproverna. Referensvärdet (ref-Pjo) för totalfosfor beräknades enligt:  
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Ref-Pjo= 100
)100(5,0 jojojo ArefPAP −×+××

 

 
Där 
ref-Pjo = det sammanviktade referensvärdet (total-P μg/l) i områden med mer än 10% 
jordbruksmark i tillrinningsområdet 
Pjo = referensvärdet (total-P μg/l) för jordbruksmark 
Ajo = andel jordbruksmark (%) i området 
ref-P = referensvärdet för “icke jordbruksmark” enligt nedan 
0.5 = en specifik faktor för viktning i statusklassificeringen 
 
Referensvärdet (ref-P) för ”icke jordbruksmark” beräknades enligt: 
  
log(ref -P) = 1,533 + 0,240× log(Ca*Mg*) + 0,301× log(AbsF) − 0,012 stationshöjd 
 
Där 
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) 
 
Icke marina baskatjoner beräkndes enligt: 
 
Ca*Mg* = Ca + Mg – 0,235×Cl (alla koncentrationer anges som mekv/l) 
 
Referensvärdet (Ref- Pjo) är relaterat till jordart och utlakningsregion. Värdet motsvarar läckaget 
från en ogödslad, oskördad permanent gräsvall. För att beräkna ref-Pjo behövs även information 
om vilken jordart som är dominerande i tillrinningsområdet samt vilken utlakningsregion den 
tillhör (Naturvårdsverket, 2007). Lillån tillhör urlakningsregion 60 enligt SMHI:s tabell för 
urlakningsregioner (Axnér, 2008). I bilaga 5 redovisas samtliga bakgrundhalter för totalfosfor 
och jordbruksmark. Den dominerande jordarten i Lillåns tillrinningsområde är silty clay, denna 
jordart är dominerande i området kring samtliga av de tre provtagningslokalerna. I 
tillrinningsområdet kring lokal 1 bestod 57 % av denna jordart, i lokal 2 59 % och i lokal 3 66 % 
(Larsson, 2008). Totalt består Lillåns tillrinningsområde av 33,8 % jordbruksmark. 
 
Beräkning av referensvärden för försurningsstatus 
Försurningspåverkan avser en förändring i vattenkemin som följd av deposition av svavel och 
kväve samt skogsbrukets försurande inverkan genom upptag av baskatjoner. Försurningsstatus i 
vattendrag bedöms med hjälp av verktyget MAGIC-bibliotek som finns att tillgå på 
www.ivl.se/magicbibliotek (Naturvårdsverket, 2007). Eftersom att Lillån inte tycks ha något 
försurningsproblem ansågs en bedömning av försurningsstatus med MAGIC-biblioteket onödigt 
i detta fall.  
 
Statusbedömning 
Klassificering av vattendragets status gällande näringsförhållanden sker genom att dela 
referensvärdet med det uppmätta värdet: 
 

EK=
totPObserverad

Pref jo  
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Den erhållna ekologiska kvalitetskvoten (EK) jämförs sedan med klassgränserna i tabell 1.6.3.1. 
För att klassgränserna ska kunna redovisas i μg/l delas referensvärdet med EK-värdet för varje 
klassgräns:  
 

Klassgräns (μg/l) =
EK

rdereferensväBeräknat  

  
       Tabell 1.6.3.1. Statusklassificering av totalfosfor i vattendrag. 

Status  EK‐värde  Mätt konc. Tot‐P (μg/l) 

Hög  ≥ 0,7  < 12,5 
God  ≥ 0,5 och < 0,7   
Måttlig  ≥ 0,3 och < 0,5   
Otillfredställande  ≥ 0,2 och < 0,3   
Dålig  < 0,2    

       (Naturvårdsverket, 2007) 
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2 Lillån 
 
Lillån rinner precis som Sagån genom Sala, Västerås och Enköpings kommun i Uppsala och 
Västmanlands län. Lillån har en längd på 41,3 km (Länsstyrelsen, 2007) och avvattnar ett 
område på ca 406 km2 (Pettersson, 2006). Lillåns avrinningsområde är uppdelat i tre 
delavrinningsområden, markanvändingen på samtliga av dessa tre områdena består till ca 50 % 
av jordbruksmark och ca 40 % av skog. I de södra delarna av Lillån, utanför Tortuna, släpps 
vatten från Tortuna avloppsreningsverk ut (Pettersson, 2006). I figur 2.1 nedan redovisas Lillåns 
geografiska läge samt lokaliseringen av de tre utvalda provtagningslokalerna.

Lillåns ekologiska status har med stöd av kvalitetsfaktorn bottenfauna tidigare bedömts som 
dålig. Bedömningen baseras på provtagningen som utfördes 1994 och uppfyller inte de nya 
bedömningsgrundernas krav på provtagningsmetodik. Enligt den indexberäkning som gjordes av 
bottenfaunan 1994 visar ASPT-index på ”god status”, DJ-index på ”dålig status” och MISA på 
”hög”. Den ekologiska statusen för vattendraget har bedömts som dålig enligt de gamla 
bedömningsgrunderna (VISS, 2008). 

Figur 2.1 Geografisk lokalisering av Lillån samt lokalisering av de tre provtagningslokalerna. 

 
2.1 Provtagningslokaler 
I följande avsnitt redovisas de valda provtagningslokalerna. Lokalbeskrivningsprotokoll för 
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samtliga provlokaler redovisas i bilaga 1. 
 
2.1.1 Lokal 1 – Kvarnbrobäcken-Kvarnbro 
Lokal 1 var belägen i Kvarnbrobäcken, på den plats där bottenfaunaundersökningar genomfördes 
1994. Lokalen låg i Lillåns norra delar i närheten av Kvarnbro ca 1,5 km öster om Myrby (se 
figur 2.1.1.1 nedan). Närmiljön dominerades av jordbruksmark och strandmiljön bestod av några 
enstaka klibbalar (Alnus glutinosa) samt kaveldun (Typha latifolia) och skogssäv (Scirpus 
sylvaticus). Provtagningslokalen är ett meanderande jordbruksdike med mycket grumligt vatten 
som hade temperaturen 4,0°C. Vattenhastigheten i provtagningssträckan var medelhög. I 
nederkant av provtagningslokalen mynnade ett täckdikningsrör ut där vatten från åkern rann ut i 
vattendraget. Bottensubstratet bestod av finsediment och grovdetrius. Lokalen var 60 m lång och 
ca 1,5 m bred med ett medeldjup på ca 0,4 m. Bottenfaunaprover i denna lokal togs med M42-
metoden samt med sparkmetoden.  
 

 
                           Figur 2.1.1.1 Lokalisering av provlokal 1 – Kvarnbrobäcken. 

© Lantmäteriet 2008

 
2.1.2 Lokal 2 – Bollsta Golfbana-Nicktuna 
Den andra provtagningslokalen var belägen i närheten av Bollsta golfbana i Nicktuna. Lokalen 
låg ca en km söder om Tortuna i utkanten av Bollsta golfbana (se figur 2.1.2.1 nedan). Närmiljön 
döminerades av lövskog och strandmiljön bestod av klibbalar (Alnus glutinosa), hägg (Prundus 
padus) och ask (Fraxinus excelsior). Lokalens vattentemperatur var vid provtagning 5,0°C, 
vattenhastigheten var medelhög och bottensubstratet bestod mestadels av block och grovsten. Ca 
15 meter uppströms provtagningslokalen fanns en bilbro. Lokalen var ca 30 m lång och 10 m 
bred med en hög vattennivå. Bottenfaunaproverna i denna lokal togs med sparkmetoden, även ett 
kvantitativt sökprov samlades in. 
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                         Figur 2.1.2.1 Lokalisering av provlokal 2 – Bollsta golfbana. 
 
2.1.3 Lokal 3 – Nykvarn 
Den tredje lokalen var belägen i Nykvarn ca 200 m från den plats där Lillån mynnar ut i Sagån 
(se figur 2.1.3.1 nedan). Vattnet var liksom vid de övriga provtagningslokalerna mycket färgat 
och grumligt, vattentemperaturen låg på 4,9°C. Uppströms provlokalen ca 50 m låg en bilbro 
med knappt befintlig trafik och närmiljön dominerades av lövskog likt den vid lokal 2. 
Bottensubstratet bestod av block och grovsten och det organiska materialet bestod av grovdetius. 
Lokalen var ca 20 m lång och 15 meter bred med en hög vattennivå. Bottenfaunaproverna i 
denna lokal togs med sparkmetoden. 
 

 
 Figur 2.1.3.1 Lokalisering av provlokal 3 – Nykvarn. 

© Lantmäteriet 2008
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3 Resultat 
I följande avsnitt redovisas resultaten av bottenfaunaindex, försurningsstatus samt 
näringsförhållanden. Slutligen gör även en samlad bedömning av den ekologiska statusen i 
Lillån. 
 
3.1 Bottenfauna 
I bilaga 2 redovisas rådata för den inventerade bottenfaunan vid de olika provtagningslokalerna. 
Nedan i figur 3.1.1 – 3.1.4 redovisas den procentuella fördelningen av taxa vid respektive 
provtagningslokal samt för Lillån totalt. I figur 3.1.5 redovisas den procentuella fördelningen av 
individer mellan de olika provtagningslokalerna. Färgsättningen för figurerna är inte konsekvent 
för de olika grupperna av taxa mellan de olika lokalerna. 

Crustacea  ‐ 70,7% 

Megaroptera  ‐ 0,1%

Plecoptera  ‐ 0,3%

Hirudninea  ‐ 0,6%

Bivalvia  ‐ 5,7%

Coleoptera  ‐ 3,5%

Trichoptera  ‐ 7,8%

Oligochaeta  ‐ 3,3%

Diptera  ‐ 7,8%

 
 
 

Diptera ‐ 32,5%
Zygoptera ‐ 0,9%

Turbellaria ‐ 0,9%
Crustacea ‐ 13,7%
Epemeroptera ‐ 16,5%

Gastropoda ‐ 0,9%
Plecoptera ‐ 10,0%
Hirudninea ‐ 1,7%

Bivalvia ‐ 0,9%
Coleoptera ‐ 1,1%
Trichoptera ‐ 7,9%

Oligochaeta ‐ 13,2%
 

 
Figur 3.1.1. Lokal 1, procentuell fördelning av taxa. 

Figur 3.1.2. Lokal 2, procentuell fördelning av taxa.  

16 



Zygoptera ‐ 0,4%

Ephemeroptera ‐ 42,7%

Gastropoda ‐ 1,2%

Plecoptera ‐ 3,6%

Hydrachnidia ‐ 1,2%

Bivalvia ‐ 4,0%

Coleoptera ‐ 3,2%

Trichoptera ‐ 5,9%

Oligochaeta ‐ 2,0%

Diptera ‐ 7,1%

Crustacea ‐ 28,9%

 Figur 3.1.3. Lokal 3, procentuell fördelning av taxa.  
 

Crustacea ‐ 47,0%
Zygoptera ‐ 0,3%
Turbellaria ‐ 0,3%
Ephemeroptera ‐ 11,6%
Gastropoda ‐ 0,4%
Megaropter ‐ 0,1%
Plecoptera ‐ 3,7%
Hirudninea ‐ 0,8%
Hydrachnidia ‐ 0,3%
Bivalvia ‐ 4,0%
Coleptera ‐ 2,8%
Trichoptera ‐ 7,6%
Oligochaeta ‐ 6,0%
Diptera ‐ 15,0%

 
 Figur 3.1.4. Lillån totalt, procentuell fördelning av taxa. 

 

Kvarnbrobäcken (M42) ‐ 21 %

Kvarnbrobäcken (Spark) ‐ 31%

Bollsta ‐ 28%

Nykvarn ‐ 20%

Figur 3.1.5. Procentuell fördelning av individer över provtagningslokalerna. 
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3.1.1 Indexresultat 
I tabellerna 3.1.1.1 - 3.1.1.3 nedan redovisas Lillåns allmänna ekologiska status, status avseende 
näringsförhållanden samt försurningsstatus. Samtliga värden är baserade på beräkningar gjorda 
utifrån bottenfaunan. Fullständiga uträkningar redovisas i bilaga 3, dessa uträkningar gjordes 
med hjälp av resultaten i ASTERICS som redovisas i bilaga 4.  
 
                    Tabell 3.1.1.1. Lillåns allmänna ekologiska status (ASPT). 

ASPT             

Lokal  Uppmätt värde  Referensvärde  EK  Status 

1 (M42)  4,357  5,37  0,81  God 

1 (Spark)  4,625  5,37  0,86  God 

2  5  5,37  0,93  Hög 

3  4,538  5,37  0,84  God 
 
                  Tabell 3.1.1.2. Lillåns status avseende näringsförhållanden (DJ) 

DJ             
Lokal  Uppmätt värde  Referensvärde  EK  Status 
1 (M42)  8‐5=3  10‐5=5  0,6  Måttlig 
1 (Spark)  7‐5=2  10‐5=5  0,4  Otillfredställande 

2  10‐5=5  10‐5=5  1  Hög 
3  8‐5=3  10‐5=5  0,6  Måttlig 

 
                   Tabell 3.1.1.3. Lillåns försurningsstatus (MISA) 

MISA             
Lokal  Uppmätt värde Referensvärde  EK  Status 
1 (M42)  33,33  47,5  0,7  Nära neutralt 
1 (Spark)  33,33  47,5  0,7  Nära neutralt 

2  53,98  47,5  1,14  Nära neutralt 
3  66,67  47,5  1,4  Nära neutralt 

 
 

3.2 Näringsförhållanden 
I tabell 3.2.1 nedan redovisas Lillåns näringsförhållanden baserat på parametern total-P. 
Fullständiga uträkningar redovisas i bilaga 5. 
 
       Tabell 3.2.1. Lillåns näringsförhållanden avseende vattenkemi baserat på tot-P. 

Lokal  Uppmätt värde 
(Tot‐P, μg/l) 

Referensvärde 
(μg/l) 

EK  Status 

1   78  35,75  0,46  God 
2  30  38,67  1,29  God* 
3  33  39,22  1,19  God* 

         * Statusen kunde ej klassas som hög eftersom det uppmätta värdet av tot-P överstiger 12,5 μg/l. 
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3.3 Försurningsstatus 
I tabell 3.3.1 nedan redovisas Lillåns uppmätta pH-värden. Varje värde är jämfört med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för försurning från 1999 (Naturvårdsverket 1999). Lillåns 
uppmätta pH-värden vid de olika provtagningslokalerna indikerade inte på någon som helst 
försurningspåverkan, detta gjorde inte heller bottenfaunans bedömning. Därför ansågs en 
försurningsbedömning med Magic-biblioteket onödig.  

 
Tabell 3.3.1. Uppmätta pH-värden i jämförsele med Naturvårdeverkets bedömnings- 
grunder från 1999. 

Lokal  pH‐värde  Benämning 

1  9,1  Mycket högt pH 
2  8,1  Högt pH 
3  8,1   Högt pH 

  
 
3.4 Samlad bedömning av status 
I tabell 3.4.1 nedan redovisas en samlad bedömning av resultaten från de undersökta 
kvalitetsfaktorerna. Varje lokals status bedömdes var för sig för att sedan slås samman i 
bedömningen av Lillån totalt. Detta enligt ”one out-all out” principen, vilket innebär att om 
någon av lokalerna har lägre status än ”god”, medför detta även att den totala statusen blir just 
detta betyg (Axnér, 2008). De biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst i bedömningen av den 
ekologiska statusen, detta eftersom att de ger ett mått på miljöförhållanden bakåt i tiden. 
 
Tabell 3.4.1. Samlad bedömning av status i samtliga provtaningslokaler samt Lillån totalt. Färgerna i tabellen 
syftar endast till att ge en överskådlig bild av resultatet. 

   Bottenfauna (ASPT)  Bottenfauna (DJ)  Bottenfauna  Fysikalisk‐kemisk 
Lokal  Allmän ekologisk status  Näringsstatus  Försurningsstatus  Näringsstatus 
1 (M42)  God  Måttlig  Nära neutralt  God 
1 (Spark)  God  Otillfredställande  Nära neutralt  God 

2  Hög  Hög  Nära neutralt  God 
3  God  Måttlig  Nära neutralt  God 

Lillån totalt  God  Otillfredställande  Nära neutralt   God 
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4 Diskussion 
I följande kapitel jämförs resultaten från de olika provtagningslokalerna med varandra för att 
visa på fördelar/nackdelar med olika provtagningsmetoder, samt för att se skillnaden i 
antropogen påverkan mellan olika lokaler. 
 
4.1 Allmän ekologisk status – Bottenfauna 
Lillåns vanligast förekommande taxon var överlägset sötvattensmärlan Gammarus pulex (familj 
Gammaridae). Sötvattensmärlan var dock ej dominerande i samtliga av de tre 
provtagningslokalerna, utan endast mycket förekommande i lokal 1. Märlkräftorna livnär sig på 
organiskt material i vattnet och de fungerar därför som nedbrytare. Gammarus pulex är känsliga 
mot försurning men förhållandevis tåliga mot föroreningar i vattnet. Eftersom Lillåns pH vid 
tidpunkten för provtagningen uppmättes till högt/mycket högt samstämmer detta bra med 
sötvattensmärlans känslighet mot försurning. Näst vanligast förekommande taxon var 
ådagsländan Centroptilum luteolum (familj Baetidae), även denna försurningskänslig. Tredje 
vanligast förekommande taxon i Lillån var fjädermyggor (familj Chironomidae), vilka kan 
anpassa sig till de flesta typer av vattenmiljöer och är därmed inte lika försurnings- och 
föroreningskänsliga som de två ovanstående taxon. Poänggivningen vid beräkning av ASPT-
index kan därmed visa att dessa tre främst förekommande taxa i Lillån erhåller poängen 6, 4 och 
2. Detta innebär att den vanligast förekommande arten i vattendraget inte utgörs av en 
föroreningstålig art,utan snarare av en art som kräver relativt goda förhållanden avseende detta. 
 
Antalet individer vid varje provtagningslokal varierade från 331 stycken individer i lokal 3, till 
465 stycken individer i lokal 2, samt 882 stycken individer i lokal 1. Det höga antalet individer i 
lokal 1 beror främst på att det där genomfördes två olika provtagningar med två olika 
provtagningsmetodiker. Totalt inventerades och artbestämdes 1600 stycken individer vid 
samtliga av Lillåns provtagningslokaler. Samtliga provtagningslokaler i Lillån uppvisade god 
eller hög status med avseende på allmän ekologisk status (ASPT-index), detta innebär att 
vattendraget till viss del hyser arter som endast klarar av viss föroreningspåverkan mm. 
 
Lokal 1 dominerades av sötvattensmärlan Gammarurs pulex för att sedan efterföljas av 
ärtmusslan Pisidium sp. (familj Sphaeriidae) som förekommer i bottenslammet. Som tredje 
vanligast förekommande art i denna lokal var fjädermyggorna (familj Chironomidae). Lokalen 
uppnådde god status med avseende på allmänna ekologiska förhållanden (ASPT-index) för både 
sparkmetoden samt M42-metoden. De olika provtagningsmetoderna visade även relativt lika på 
vanligast förekommande arter i vattendraget. De tre vanligast förkommande arterna vid 
provtagningslokal 1 har värdena 6, 3 respektive 2 enligt ASPT-poängsättningen. Vid 
provtagningen med M42-metoden hittades även ett stort antal individer av mjukbaggen Elodes 
sp. (familjen Scirtidae). En mycket föroreningskänslig familj med ASPT-poäng 10 hittades med 
sparkmetoden vid denna lokal. Arten som hittades var en krumrörsnattslända vid namn 
Sericostoma personatum (familj Sericostomatidae). Ytterligare några känsliga arter hittades som 
vardera hade ASPT-poängen 7, dessa arter var kryssbäcksländan Nemoura cinerea (familj 
Nemouridae) samt ett flertal arter ur nattsländefamiljen Limnephilidae. Det höga antalet 
föroreningskänsliga familjer indikerar på goda ekologiska förhållanden i vattendraget. Ett flertal 
föroreningståliga familjer identifierades även vid denna lokal, nämligen familjerna Asellidae (3 
poäng), Glossophoniidae (3 poäng), Erpobdellidae (3 poäng) samt Oligochaeta (1 poäng). Att 
lokal 1 inte erhåller hög ekologisk status kan bero på att vattendraget under torra perioder näst 
intill sinar på grund av dess ringa bredd och djup. Vattenhastigheten var lägst vid denna 
provtagningslokal i jämförelse med de övriga två lokalerna. Det är anmärkningsvärt att det i 
lokalen identifierats ett flertal renvattenorganismer samt att lokalen uppfyller god status trots 
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dess omgivande marker som näst intill endast består av åkermark.       
 
Lokal 2 uppnådde hög allmän ekologisk status. Sannorlikt beror den höga statusen dels på det 
höga vattenflödet vilket leder till goda syrgasförhållanden och att renvattenorganismer trivs där.  
I bottenfaunaproverna hittades flest av de 2-värda fjädermyggorna (familj Chironomidae) följt av 
Centroptilum luteolum (familj Baetidae) som har poängen 4, samt glattmaskarna Oligochaeta (1 
poäng), knottfamiljen Simuliidae (5 poäng) och sötvattengråsuggan Asellus aquaticus (familj 
Asellidae) vilken är 3-värd. Sötvattensgråsuggan Asellus aquaticus är mycket tåliga mot både 
försurning och förorening och den kan hittas i de flesta vatten. I proverna från lokal 2 hittades 
även den föroreningskänliga tunnelnattsländan   Lype phaeopa (familj Psychomyidae), värd 8 
ASPT-poäng. Även de relativt föreoreningskänsliga 7-värda familjerna Limnephilidae och 
Nemouridae identifierades i denna provtagningslokal. Av de föroreningståliga familjerna 
identifierades Chironomidae, Oligochaeta, Valvatidae, Sphaeriidae, Erpobdellidae och Asellidae.  
 
I lokal 3 identifierades två dominanta arter; Centroptilum luteolum (familj Baetidae) 4-värd, 
samt Asellus aquaticus (familj Asellidae) 3-värd. I provtagningslokalen hittades även de 7-värda 
familjerna Limnephilidae och Nemouridae. Av de mer föroreningståliga familjerna identifierades  
Oligochatea, Chironomidae och Valvatidae. Lokal 3 var den av provtagningslokalerna där minst 
antal organismer identifierades, även antalet arter och familjer var lägre än de övriga två 
provtagningslokalerna. Eftersom denna lokal var lägst belägen medför detta även att den är mest 
påverkad av de omfattnade jordbrukslandskap som Lillån rinner igenom. Lokalens två 
dominanta arter är båda organismer som klarar relativt tuffa förhållanden, även bristen på 
renvattenorgansimer talar om att förhållandet är sämre på denna plats än i lokal 2. 
 
4.2 Näringsförhållanden – Bottenfauna och vattenkemi 
Bedömningen av Lillåns näringsförhållanden baserat på de fysikalisk-kemiska parametrarna 
visade på god status. Statusen i lokal 2 och 3 kunde inte bedömas som hög eftersom halten total-
P var högre än 12,5 μg/l, därför bedömdes statusen i samtliga av de tre provtagningslokalerna 
och därmed Lillån totalt som god. Bedömningen av näringsförhållanden baserat på bottenfaunan 
visade på måttlig status i provlokal 1 där metoden M42 användes. I samma lokal bedömdes även 
näringsförhållandet som otillfredställande, då med sparkmetoden. I lokal 2 bedömdes statusen 
som hög och i lokal 3 som måttlig. Detta innebar att den samlade bedömningen för Lillåns 
näringsförhållanden blev otillfredställande. Resultaten från statusbedömningen med hjälp av 
bottenfaunan samt bedömningen med hjälp av de fysikalisk-kemiska parametrarna stämmer 
alltså inte överrens. En orsak till detta kan vara de olika tidpunkterna för provtagnigen av 
bottenfaunan samt vattenkemin. Vattenkemiproverna togs ca fyra veckor efter 
bottenfaunaproverna eftersom dessa kontaminerats vid den fösta provtagningen. 
Vattenkemiprover bör enligt Naturvårdsverket  tas i samband med snöavsmältningen, den sena 
provtagningen kan i detta fall ha påverkat resultatet för den fysikalisk-kemiska 
näringsstausbedömningen. Vattenkemiproverna visade på relativt låga halter av fosfor i 
vattendraget, detta tros bero på att snösmätningen och vårfloden redan lakat ut stora mängder 
fosfor ur de näringsrika jordbruksmarkerna. När snösmältningen sedan avstannat var heller inte 
flödet av fosfor lika hög. De låga halterna av fosfor kan även bero på den milda vintern vilket 
medför en hög vattengenomströmning i marken och därmed även ett konstant flöde av 
näringsämnen ut i Sagån. Näringshalterna i Lillån var ändå förvånantsvärt låga med tanke på att 
38 % av tillrinningsområdet består av jordbruksmark med näringsrika lerjordar. Fosfortillförseln 
till vattendraget sker huvudsakligen av diffusa utsläpp framför allt från jordbruket.  
 
Det är dock intressant att jämföra statusen för bottenfaunan mellan de olika 
provtagningslokalerna samt mellan de olika provtagningsmetodikerna. I lokal 1 bedömdes 
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statusen som måttlig där metoden M42 användes samt otillfredställande där sparkmetoden 
användes. Att M42-metoden får en högre status än sparkmetoden är inte förvånande eftersom 
M42-metodiken bygger på att 30 prover tas över en stor yta. Detta medför ett stort antal olika 
habitat för bottenfaunan i jämförelse med sparkmetoden där endast fem replikat tas. 
Provtagningslokal 2 visade på hög status avseende bottenfaunan. Sannorlikt beror den höga 
statusen liksom för den allmänna ekologiska statusen på det höga vattenflödet vilket leder till 
goda syrgasförhållanden samt att renvattenorganismer trivs där på grund av bra 
födoförhållanden. I lokal 3 bedömdes statusen vara måttlig. Att provtagningslokal 3 erhåller en 
sämre status än lokal 2 beror på att där identifierades minst antal organismer samt även minst 
antal renvattenorganismer. En anledning till detta tros vara bristen på bra levnadsplatser för 
bottenfaunan, det höga vattenflödet och tillrinningsområdets påverkan på vattenkemin. 
Provtagningslokal 3 var den bredaste och även djupaste provplatsen. Den dominerande 
bottenfaunan bestod av arter som klarar tuffa förhållanden. Eftersom att statusbedömningen görs 
enligt ”one out-all out” principen bedömdes statusen avseende bottenfaunan som 
otillfredställande. 
 
4.3 Försurningsstatus – Bottenfauna 
Försurningsstatusen i Lillån visade sig ligga nära neutralt. Resultet var att vänta med tanke på 
det dominerande jordbruksområdets lerrika och finkorniga jordarter som innehåller höga 
kalkhalter. Dessa kalkrika jordar gör att vattnet blir hårt och det får en bra buffertkapacitet mot 
försurning. Både bottenfaunaundersökningen samt de vattenkemiska undersökningarna visade på 
värden över gränsen för försurningspåverkan. De pH-mätningar som gjordes i vattendraget 
visade på höga värden (mellan pH 8,1 och pH 9,1).  
 
Eftersom Lillåns pH-värden ej indikerade på någon som helst försurningspåverkan, inte heller 
bottenfaunans bedömning, ansågs en försurningsbedömning med Magic-biblioteket onödig i 
detta fall.  
 
4.4 Jämförelse av resultat 
Resultat från bottenfaunaundersökningar som utfördes i Lillån 1994 visade på god status enligt 
ASPT-index, DJ-index visade på dålig status och MISA visade på hög status. Det bör dock 
tilläggas att dataunderlaget för den bedömningen inte uppfyller de nya bedömningsgrundernas 
krav på provtagningsmetodik samt att bedömningen grundas på en provtagning, belägen vid den 
punkt som i denna rapport har fått betäckningen 1 (kvarnbrobäcken). Resultaten från 
bottenfaunaundersökningen som gjordes 1994 skiljer sig inte anvseende den allmänna 
ekologiska statusen (ASPT), däremot finns en liten skillnad gällande näringsstaus (DJ) och 
försurningsstatus (MISA) i vattendraget. Näringsstatusen har förbättrats en aning etfersom de 
tidigare resultaten som visade på dålig status nu visar måttlig/otillfredställande status. En orksak 
till varför näringsstatusen i vattendraget har förbättrats kan bero på de kantzoner som används 
intill vattendraget. Dessa kantzoner filtrerar vattnet innan det når vattendraget, vilket medför att 
näringsämnen byggs in i marken och i vegetationen vid filtrationen. Försurningsstatusen tycks 
inte ha försämrats de senaste 14 åren. Vattendragets försurningspåverkan är mycket liten och 
bedöms därför som neutral. 
 
4.5 Jämförelse av provtagningsmetoder 
I denna undersökning har två olika provtagingsmetoder använts för att kunna jämföra dessa med 
varandra; metoden M42 samt sparkmetoden (SS EN-27828). Båda dessa metoder bygger på att 
bottenfaunaorganismerna samlas upp i en håv samtidigt som bottensubstratet och vegetationen 
störs, dock har metoderna några olikheter vad gäller provtagningsyta och tid. Sparkmetoden är 
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en metod som inte är strikt kvantitativ, men som ändå ger ett ganska bra mått på hur många arter 
som förekommer per prov. Sparkmetoden ger även en ganska bra bild av antalet individer per 
lokal samt proportionen mellan de funna arterna. Man kan dock misstänka att många småvuxna 
organismer blir underrepresenterade då de sitter fast i växtmaterial eller att de lever långt ner i 
bottensubstratet. Metoden M42 visar inte i denna undersökning på några direkta fördelar i 
jämförelse med sparkmetoden vad gäller flertalet funna arter i vattendraget, men det kan ändå 
tyckas att M42 ger en mer representativ bild av vattendragets taxa då denna metod omfattar en 
större provtagningsyta. Ju större provtaningsytan är, desto större chans är det att finna arter som 
lever på olika typer av platser i vattendraget. M42-metoden kan därför anses som en mer lämplig 
provtagningsmetod än sparkmetoden vid miljöövervakning. Ett resultat som var något förvånade 
i denna undersökning var det låga antalet individer av bottenfauna med M42-metoden i 
jämförelse med sparkmetoden. Eftersom att M42-metoden bygger på 30 prover istället för 5 
förutspåddes den metoden ha störst individantal. 
 
Det kan ifrågasättas huruvida insamling av bottenfauna ska ske vid en speciell tidpunkt på året. 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder föreslår hösten som protagningsperiod vid inventering av 
bottenfauna, detta eftersom att bottanfaunasamhället anses vara som mest stabilt vid det tillfället. 
Provtagningen av bottenfauna i denna undersökning genomfördes under våren med anledning av 
tidsperioden för detta examensarbete. Det skulle vara högst lämpligt att genomföra ytterligare en 
undersökning under senhösten för att kunna ifrågasätta om hösten är den mest lämpliga 
provtagningsperioden, eller om våren duger lika bra i detta avseende. Kanske vore det ännu 
lämpligare med månadsvis provtagning under en viss period för att se hur bottenfaunasamhället 
förändras över tid. Ett flertal provtagningar i samma lokal vid olika tidpunkter ger även ett mer 
rättvist resultat då man lättare kan se dominerande arter m.m. 
 
Bottenfauna samlas ofta in i miljöer som är lämpliga för provtagning snarare än sådana miljöer 
som är representativa för vattendraget. Anledningen till detta är att provtagning på platser där 
exempelvis vattendjupet är över 1 meter kan vara svåråtkomliga och möjligeheterna att vada ut i 
vattnet för att ta proverna blir tydligt försämrade, speciellt om vattenhastigheten är kraftig. 
Denna undersökning syftade till att undersöka en jordbrukså, som av naturliga orsaker saknar 
många strömpartier med hårda stenbottnar i stora delar av vattendraget. Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder bygger på bedömningar gjorda på just sådana platser, men i vattendrag som 
Lillån kan detta betyda att bedömningen blir felaktig. Detta är förstås något som ska belasta 
metoderna och inte själva naturen.  
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5 Slutsatser 
Lillån uppfyller inte betyget god status enligt EU:s Ramdirektiv för vatten. Den avgörande 
parametern var näringsstatusen avseende bottenfaunan i vattendraget som visade på 
otillfredställande status. Vattenkemin avseende näringsstatusen visade på god status. 
Statusbedömningen avseende bottenfaunan väger dock tyngre eftersom denna avspeglar 
förutsättningarna och vattenkemin en period tillbaka i tiden, medan vattenkemiproverna endast 
visar dagsläget. Vattenkemiproverna kan även vara missvisande på grund av att de togs vid ett 
senare tillfälle än bottenfaunaproverna. Den allmänna ekologiska statusen samt 
försurningsstatusen i vattendraget bedömdes som god/nära neutralt. De höga pH-värden som 
vattenkemiproverna vid samtliga lokaler visade på bedömdes innebära att vattendraget inte hade 
någon försurningspåverkan och att det ej behövdes göra ytterligare vattenkemiundersökningar 
gällande detta. Ytterligare en indikator på att Lillån har en bra buffringskapacitet mot försurning 
var bottenfaunans neutrala indexvärden.  
 
Resultatet från denna undersökning skiljer sig något från undersökningen som gjordes 1994 i 
Kvarnbrobäcken. Några anledningar till detta kan vara förändrad markanvändning, införande av 
kantzoner, mer tillrinning till vattendraget samt större vattenflöden ut i Sagån. Listan kan göras 
lång, men slutligen kan sägas att Lillån trots allt inte försämrat sin status avsevärt under de 
senaste 14 åren.     
 
6 Förslag till fortsatt arbete 

- Komplettera bedömningen av fysikalisk-kemisk status med undersökningar av särskilt 
förorenande ämnen. 

 
- Komplettera bedömningen med hydromorfologiska underdsökningar. 

 
- Genomföra en uppföljning av Lillåns status för att påvisa posistiva eller negativa 

förändringar som skett. 
 

- Jämföra ytterligare några olika provtagningsmetoder med varandra. 
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Bilaga 1. Lokalbeskrivningsprotokoll 
 
1.1 Protokoll lokal 1 
 
Vattenområdesuppgifter 
Län: Västmanland                                                                                  Huvudflodområde: Norrström 
Kommun: Västerås                                                                                 Lokalnummer: 1 
Topografisk karta:                                                                                  Höjd över havet: 33 m 
Vattendrag: Lillån                                                                                  Vattenkoordinater: -  
Lokalnamn: Kvarnbrobäcken                                                           Lokalkoordinater: x 6621277, y 1542188 
Provtagningsuppgifter 
Datum: 2008-04-14                                                                                Metod: SS-EN 27 828 och M42 
Organisation: Mälardalens Högskola, Västerås                                Provtagare: Anna Gusén 
Syfte: Satusbedömning enligt EU:s ramdirektiv för vatten                    Vattenkemiskt prov taget: Ja  
Lokaluppgifter 
Lokalens längd: 60 m                                                                              Vattenhastighet: 2 
Lokalens bredd: 1 m                                                                                Grumlighet: Grumligt 
Lokalens yta: 60 m2                                                                                 Färg: Färgat 
Vattendragsbredd (våt yta): 1 m                                                              Vattentemperatur: 4,0 °C 
Vattendragsbredd (normal fåra): 1 m                                                       Lufttemperatur: 5,5 °C 
Vattennivå: medel - hög                                                                           Trofinivå (0-2): 2 
Lokalens medeldjup: 0,40 m                                                                    Märkning av lokal: Uppströms vägtrumma. Övrigt se koordinater. 
Lokalens maxdjup: 0,60 m 
Bottensustrat och vattenvegetation 

Oorganiskt material Dominerande 
(D1-D3) 

Yttäckning 
(3-1) 

Vegetationstyp Dominerande (D1-
D3) 

Yttäckning (3-1) Dominerande art 

Finsediment (<0,06mm) D1 3 Övervattenväxter D1 3 Skogssäv,kaveldun
Sand (0,06-2 mm) D2 1 Flytbladsväxter       
Grus (2-60mm)     Långskottsväxter       
Fingrus     Rosettväxter       
Mellangrus     Mossor       
Grovgrus     Påväxtalger       
Sten (60-600 mm)             
Mellansten             
Grovsten             
Block (600-2000mm)     Inbäddning (0-3)       
Häll (>2000mm)             

Organiskt material Dominerande 
(D1-D3) 

Yttäckning 
(3-1) 

  Dominerande (D1-
D3) 

Yttäckning (3-1)   

Findetrius     Fin död ved       
Grovdetrius D1 2 Grov död ved       
Närmiljö 0-30 m 
  Dominerande 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
  Dominerande 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
  Dominernade 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
Lövskog     Åker D1 3 Blockmark     
Barrskog     Äng     Artificiell mark     
Blandskog     Hed     Annat     
Kalhygge     Kalfjäll           
Våtmark     Hällmark           
Strandmiljö 0-5 m 
  Dominerande (D1-D3) Dominerande art Subdominerande art 
Träd D1 Klibbal   
Buskar       
Gräs och halvgräs       
Annan vegetation       
Övrigt (sten åker, obeväxt mark)       
Beskuggning och krontäckning 

Yttäckning 
Beskuggning (0-3) 2 Krontäckning (0-3) 2 
Påverkan 

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 och 3) 
A Jordbruk. Täckdikningsrör mynnar ut i nederkant av sträckan. 3 
B   
C   
D   
E   

 

 



1.2 Protokoll lokal 2 
 
Vattenområdesuppgifter 
Län: Västmanland                                                                                   Huvudflodområde: Norrström 
Kommun: Västerås                                                                                  Lokalnummer: 2 
Topografisk karta:                                                                                   Höjd över havet: 19 m 
Vattendrag: Lillån                                                                                   Vattenkoordinater: -  
Lokalnamn: Bollsta Golfbana-Nicktuna                                                 Lokalkoordinater: x 6616496, y 1552023 
Provtagningsuppgifter 
Datum: 2008-04-14                                                                                Metod:SS-EN 27 828 
Organisation: Mälardalens Högskola, Västerås                                 Provtagare: Anna Gusén 
Syfte: Statusbedömning enligt EU:s ramdirektiv för vatten                   Vattenkemiskt prov taget: Ja  
Lokaluppgifter 
Lokalens längd: 30 m                                                                              Vattenhastighet: 2 
Lokalens bredd: 10 m                                                                              Grumlighet: Grumligt 
Lokalens yta: 300 m2                                                                                Färg: Färgat 
Vattendragsbredd (våt yta): 10 m                                                            Vattentemperatur: 5,0 °C 
Vattendragsbredd (normal fåra): 5 m                                                       Lufttemperatur: 7,0 °C 
Vattennivå: Hög                                                                                       Trofinivå (0-2): 2 
Lokalens medeldjup: 0,6 m                                                                      Märkning av lokal: Uppströms bro med biltrafik 
Lokalens maxdjup: 1 m 
Bottensustrat och vattenvegetation 

Oorganiskt material Dominerande 
(D1-D3) 

Yttäckning 
(3-1) 

Vegetationstyp Dominerande (D1-
D3) 

Yttäckning (3-1) Dominerande art 

Finsediment (<0,06mm)     Övervattenväxter D2 2   
Sand (0,06-2 mm)     Flytbladsväxter     
Grus (2-60mm)     Långskottsväxter     
Fingrus     Rosettväxter     
Mellangrus     Mossor D1 2 Näckmossa 
Grovgrus     Påväxtalger     
Sten (60-600 mm)           
Mellansten           
Grovsten D2 2       
Block (600-2000mm) D1 2 Inbäddning (0-3)     
Häll (>2000mm)             

Organiskt material Dominerande 
(D1-D3) 

Yttäckning 
(3-1) 

  Dominerande (D1-
D3) 

Yttäckning (3-1)   

Findetrius   Fin död ved       
Grovdetrius D1 2 Grov död ved       
Närmiljö 0-30 m 
  Dominerande 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
  Dominerande 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
  Dominernade 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
Lövskog D1 3 Åker     Blockmark     
Barrskog   Äng     Artificiell mark     
Blandskog     Hed     Annat     
Kalhygge     Kalfjäll           
Våtmark     Hällmark           
Standmiljö 0-5 m 
  Dominerande (D1-D3) Dominerande art Subdominerande art 
Träd D1 Klibbal Hägg, ask 
Buskar       
Gräs och halvgräs       
Annan vegetation       
Övrigt (sten åker, obeväxt mark)       
Beskuggning och krontäckning 

Yttäckning 
Beskuggning (0-3) 3 Krontäckning (0-3) 3 
Påverkan 

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 och 3) 
A Jordbruk 3 
B Väg (bilbro) 1 
C   
D   
E   

 

 



1.3 Protokoll lokal 3 
 
Vattenområdesuppgifter 
Län: Västmanland                                                                                   Huvudflodområde: Norrström 
Kommun: Västerås                                                                                  Lokalnummer: 3 
Topografisk karta:                                                                                   Höjd över havet: 9 m 
Vattendrag: Lillån                                                                                   Vattenkoordinater: -  
Lokalnamn: Nykvarn                                                            Lokalkoordinater: x 6612797, y 1559951 
Provtagningsuppgifter 
Datum: 2008 -04-14                                                                                Metod: SS-EN 27 828 
Organisation: Mälardalens Högskola, Västerås                                  Provtagare: Anna Gusén 
Syfte: Statusbedömning enligt EU:s ramdirektiv för vatten                   Vattenkemiskt prov taget: Ja  
Lokaluppgifter 
Lokalens längd: 20 m                                                                              Vattenhastighet: 2 
Lokalens bredd: 14 m                                                                             Grumlighet: Grumligt 
Lokalens yta: 280 m2                                                                               Färg: Färgat 
Vattendragsbredd (våt yta): 14 m                                                            Vattentemperatur: 4,9 °C 
Vattendragsbredd (normal fåra): 10 m                                                     Lufttemperatur: 7,0 °C 
Vattennivå: Hög                                                                                       Trofinivå (0-2): 2 
Lokalens medeldjup: 0,8 m                                                                      Märkning av lokal: Lokalen belägen i närheten av Sagån. Bro uppströms 
Lokalens maxdjup: 1,2 m 
Bottensustrat och vattenvegetation 

Oorganiskt material Dominerande 
(D1-D3) 

Yttäckning 
(3-1) 

Vegetationstyp Dominerande (D1-
D3) 

Yttäckning (3-1) Dominerande art 

Finsediment (<0,06mm)   Övervattenväxter D2 2  
Sand (0,06-2 mm)   Flytbladsväxter    
Grus (2-60mm)   Långskottsväxter    
Fingrus   Rosettväxter    
Mellangrus   Mossor D1 2 Näckmossa 
Grovgrus   Påväxtalger    
Sten (60-600 mm)        
Mellansten        
Grovsten D2 2      
Block (600-2000mm) D1 2 Inbäddning (0-3)    
Häll (>2000mm)        

Organiskt material Dominerande 
(D1-D3) 

Yttäckning 
(3-1) 

  Dominerande (D1-
D3) 

Yttäckning (3-1)   

Findetrius   Fin död ved    
Grovdetrius D1 2 Grov död ved    
Närmiljö 0-30 m 
  Dominerande 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
  Dominerande 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
  Dominernade 

(D1-D3) 
Yttäckning 

(3-1) 
Lövskog D1 3 Åker   Blockmark   
Barrskog   Äng   Artificiell mark   
Blandskog   Hed   Annat   
Kalhygge   Kalfjäll       
Våtmark   Hällmark       
Standmiljö 0-5 m 
  Dominerande (D1-D3) Dominerande art Subdominerande art 
Träd D1 Klibbal Ask, hägg 
Buskar    
Gräs och halvgräs    
Annan vegetation    
Övrigt (sten åker, obeväxt mark)    
Beskuggning och krontäckning 

Yttäckning 
Beskuggning (0-3) 3 Krontäckning (0-3) 3 
Påverkan 

Typ (i fallande ordning) Påverkans styrka (1, 2 och 3) 
A Jordbruk 3 
B Bilbro 1 
C Mynnar ut i Sagån ca 300 m från lokalen 1 
D   
E   

 

 



Bilaga 2. Bottenfauna 
 
2.1 Rådata lokal 1 
 
Vetenskapligt namn  Familj  Svenskt namn  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  M42  Totalt 

Crustacea    Kräftdjur                
Gammarus pulex  Gammaridae  Sötvattensmärla  31  64  75  146  80  188  584 
Gammarus lacustris  Gammaridae  Sötvattensmärla  3  9  4      12  28 
Asellus aquaticus  Asellidae  Sötvattengråsugga  2  2        8  12 
Diptera    Tvåvingar                
Dixa sp.  Dixidae  U‐mygga  1        2    3 
Chironomidae obest.  Chironomidae  Fjädermyggor  5  5  3  7  1  21  42 
Pseudolimnophila sp.  Limoniidae  Småharkrank  3  1          4 
Neolimnomyia batava  Limoniidae  Småharkrank        1  2  4  7 
Cheilotrichia sp.  Limoniidae  Småharkrankar          1    1 
Eloeophila sp.  Limoniidae  Småharkrank  2        4  5  11 
Simuliidae obest.  Simuliidae  Knott    1          1 
Oligochaeta    Glattmaskar                
Eiseniella tetraedra  Lumbricidae  Sumpdaggmask  6        2  2  6 
Oligochaeta obest.    Glattmaskar  1  3  4      11  19 
Trichoptera    Nattsländor                
Limnephilidae obest.  Limnephilidae  Nattsländor  5    1  1    1  8 
Limnephilus extricaatus  Limnephilidae  Nattsländor        1    1  2 
Micropterna sp.  Limnephilidae  Nattsländor        5  2  5  12 
Potamophylax sp.  Limnephilidae  Nattsländor        1  1  5  7 
Chaetopteryx sp.  Limnephilidae  Nattsländor    1          1 
Limnephilus centralis  Limnephilidae  Nattsländor            1  1 
Limnephilus decipens  Limnephilidae  Nattsländor          1    1 
Glyphotaelius pellucidus  Limnephilidae  Nattsländor  1  2        3  6 
Halesus sp.  Limnephilidae  Nattsländor            7  7 
Hydropsyche angustipennis  Hydropsychidae  Stenryssjebyggare      1  2    19  22 
Hydropsyche sp.  Hydropsychidae  Stenryssjebyggare  1            1 
Sericostoma personatum  Sericostomatidae  Krumrörsnattsländor          1    1 
Coleoptera    Skalbaggar                
Nebrioporus sp.  Dytiscidae  Dykarbaggar      1      3  4 
Elmis aenea  Elmidae  Bäckskalbagge            1  1 
Elodes sp.  Scirtidae  Mjukbaggar  2  1    1    22  26 
Bivalvia    Musslor                
Pisidium sp.  Sphaeriidae  Ärtmussla  3  5  1  1  15  25  50 
Hydrachnidia    Kvalster                
Hydrachnidae sp.  Hydrachnidae  Vattenkvalster  1            1 
Hirudninea    Iglar                
Glossiphonia complanata  Glossiphoniidae  Broskiglar          1    1 
Erpobdella octoculata  Erpobdellidae  Hundigel    1  1      2  4 
Plecoptera    Bäcksländor                
Nemoura cinerea  Nemouridae  Kryssbäckslända        1    2  3 
Megaroptera    Sävslända                
Sialis lutaria  Sialidae  Sävslända            1  1 

Totalt                          882 

 
 

 



 
2.2 Rådata lokal 2 
 
Vetenskapligt namn  Familj  Svenskt namn  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  Sökprov Totalt 

Diptera    Tvåvingar                
Dixa sp.  Dixidae  U‐mygga        1      1 
Chironomidae obest.  Chironomidae  Fjädermyggor  10  15  17  11  30  1  84 
Pseudolimnophila sp.  Limoniidae  Småharkrank          1    1 
Neolimnomyia batava  Limoniidae  Småharkrank      1  1      2 
Eloeophila sp.  Limoniidae  Småharkrank    1  2  2      5 
Ceratopogonidae obest.  Ceratopogonidae  Svidknott      1        1 
Tipula sp.  Tipuliidae  Harkrank      1        1 
Simuliidae obest.  Simuliidae  Knott  1  1  11  12  16    41 
Psychodidae sp.  Psychodidae  Fjärilsmygga      9  1  5  1  16 
Oligochaeta    Glattmaskar                
Eiseniella tetraedra  Lumbricidae  Sumpdaggmask  1            1 
Oligochaeta obest.    Glattmaskar  3  7  34  9  3  5  61 
Trichoptera    Nattsländor                
Limnephilidae obest.  Limnephilidae  Nattsländor  2    5  1  1    9 
Potamophylax sp.  Limnephilidae  Nattsländor      1  1    1  3 
Limnephilus sp.  Limnephilidae  Nattsländor            6  6 
Stenophylax permistus  Limnephilidae  Nattsländor            1  1 
Halesus sp.  Limnephilidae  Nattsländor  1        1  1  3 
Lype phaeopa  Psychomyidae  Tunnelnattsländor          1    1 
Hydropsyche angustipennis  Hydropsychidae  Stenryssjebyggare      2    11    13 
Mystacides azurea  Leptoceridae  Långhornsnattsländor    1          1 
Gastropoda    Snäckor                
Acroloxus lacustris  Acroloxidae  Dammhättesnäckor            1  1 
Valvata cristata  Valvatidae  Kamgälsnäckor  1        1  1  3 
Coleoptera    Skalbaggar                
Hydraena sp.  Hydraenidae  Vattenbrynsbaggar      1        1 
Elmis aenea  Elmidae  Bäckskalbagge  1        1    2 
Elodes sp.  Scirtidae  Mjukbaggar    1  1        2 
Bivalvia    Musslor                
Pisidium sp.  Sphaeriidae  Ärtmussla          3  1  4 
Hirudninea    Iglar                
Erpobdella octoculata  Erpobdellidae  Hundigel  1  2  2  2  1    8 
Ephemeroptera    Dagsländor                
Centroptilum luteolum  Baetidae  Ådagslänor  6  5  12  7  36    66 
Baetis rhodani  Baetidae  Ådagsländor            10  10 
Caenis horaria  Ceanidae  Slamslända      1        1 
Plecoptera    Bäcksländor                
Nemoura cinerea  Nemouridae  Kryssbäckslända    4  7  3  26  7  47 
Crustacea    Kräftdjur                
Ostracoda obest.    Musselkräftor  1            1 
Gammarus pulex  Gammaridae  Sötvattensmärla      1    4    5 
Asellus aquaticus  Asellidae  Sötvattengråsugga  5  4  11  8  24  3  55 
Turbellaria    Virvelmaskar                
Turbellaria obest.    Virvelmaskar            2  2 
Dendrocoelum lacteum  Dendrocoelidae  Mjölkjvit virvelmask            2  2 
Zygoptera    Flicksländor                
Platycnemis pennipes  Platycnemidae  Fjäderflicksländor    1  2  1      4 

Totalt                          465 

 



 
2.3 Rådata lokal 3 
 

Vetenskapligt namn  Familj  Svenskt namn  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  Totalt 
Crustacea    Kräftdjur              
Gammarus pulex  Gammaridae  Sötvattensmärla  2    1  2  10  15 
Asellus aquaticus  Asellidae  Sötvattengråsugga  11  5  10  14  18  58 
Diptera    Tvåvingar              
Dixa sp.  Dixidae  U‐mygga  1          1 
Chironomidae obest.  Chironomidae  Fjädermyggor  4  4  1  2  1  12 
Psychodidae sp.  Psychodidae  Fjärilsmygga      1    1  2 
Ceratopogonidae obest.  Ceratopoginidae  Svidknott          1  1 
Simuliidae obest.  Simuliidae  Knott        2    2 
Oligochaeta    Glattmaskar              
Oligochaeta obest.    Glattmaskar  2  2    1    5 
Trichoptera    Nattsländor              
Limnephilidae obest.  Limnephilidae  Nattsländor    2  1    1  4 
Limnephilus sp.  Limnephilidae  Nattsländor        1    1 
Anabolia nervosa  Limnephilidae  Nattsländor    3        3 
Halesus sp.  Limnephilidae  Nattsländor  1  1    2    4 
Hydropsyche angustipennis  Hydropsychidae  Stenryssjebyggare  1      1  1  3 
Gastropoda    Snäckor              
Valvata cristata  Valvatidae  Kamgälsnäckor      2    1  3 
Coleoptera    Skalbaggar              
Elmis aenea  Elmidae  Bäckskalbagge  3      1  4  8 
Bivalvia    Musslor              
Pisidium sp.  Sphaeriidae  Ärtmussla  2    7    1  10 
Hydrachnidia    Kvalster              
Hydrachnidae sp.  Hydrachnidae  Vattenkvalster        1  2  3 
Ephemeroptera    Dagsländor              
Centroptilum luteolum  Baetidae  Ådagsländor  10  63  23  12    108 
Plecoptera    Bäcksländor              
Nemoura cinerea  Nemouridae  Kryssbäckslända    2    4  3  9 
Zygoptera    Flicksländor              
Calopteryx virgo  Calopterygidae  Jungfrusländor          1  1 

Totalt                       331 

 



2.4 Artlista för Lillån 
 

Vetenskapligt namn  Familj  Svenskt namn  Totalt 
Diptera    Tvåvingar    
Dixa sp.  Dixidae  U‐mygga  5 
Chironomidae obest.  Chironomidae  Fjädermyggor  138 
Pseudolimnophila sp.  Limoniidae  Småharkrank  5 
Neolimnomyia batava  Limoniidae  Småharkrank  9 
Cheilotrichia sp.  Limoniidae  Småharkrank  1 
Eloeophila sp.  Limoniidae  Småharkrank  16 
Tipula sp.  Tipuliidae  Harkrank  1 
Psychodidae sp.  Psychodidae  Fjärilsmygga  18 
Simuliidae obest.  Simuliidae  Knott  44 
Ceratopogonidae obest.  Ceratopoginidae  Svidknott  2 
Oligochaeta    Glattmaskar    
Eiseniella tetraedra  Lumbricidae  Sumpdaggmask  11 
Oligochaeta obest.    Glattmaskar  85 
Trichoptera    Nattsländor    
Limnephilidae obest.  Limnephilidae  Nattsländor  21 
Limnephilus extricatus  Limnephilidae  Nattsländor  2 
Micropterna sp.  Limnephilidae  Nattsländor  12 
Potamophylax sp.  Limnephilidae  Nattsländor  10 
Chaetopteryx sp.  Limnephilidae  Nattsländor  1 
Limnephilus centralis  Limnephilidae  Nattsländor  1 
Limnephilus decipens  Limnephilidae  Nattsländor  1 
Glyphotaelius pellucidus  Limnephilidae  Nattsländor  6 
Limnephilus sp.  Limnephilidae  Nattsländor  7 
Halesus sp.  Limnephilidae  Nattsländor  14 
Anabolia nervosa  Limnephilidae  Nattsländor  3 
Stenophylax permistus  Limnephilidae  Nattsländor  1 
Lype phaeopa  Psychomyidae  Tunnelnattsländor  1 
Hydropsyche angustipennis  Hydropsychidae  Stenryssjebyggare  38 
Hydropsyche sp.  Hydropsychidae  Stenryssjebyggare  1 
Mystacides azurea  Leptoceridae  Långhornsnattsländor  1 
Sericostoma personatum  Sericostomatidae  Krumrörsnattsländor  1 
Gastropoda    Snäckor    
Acroloxus lacustris  Acroloxidae  Dammhättesnäckor  1 
Valvata cristata  Valvatidae  Kamgälsnäckor  6 
Coleoptera    Skalbaggar    
Nebrioporus sp.  Dytiscidae  Dykarbaggar  4 
Hydraena sp.  Hydraenidae  Vattenbrynsbaggar  1 
Elmis aenea  Elmidae  Bäckskalbagge  11 
Elodes sp.  Scirtidae  Mjukbaggar  28 
Bivalvia    Musslor    
Pisidium sp.  Shaeriidae  Ärtmussla  64 
Hydrachnidia    Kvalster    
Hydrachnidae sp.  Hydrachnidae  Vattenkvalster  4 
Hirudninea    Iglar    
Glossiphonia complanata  Glossiphoniidae  Broskigel  1 
Erpobdella octoculata  Erpobdellidae  Hundigel  12 
Ephemeroptera    Dagsländor    
Centroptilum luteolum  Baetidae  Ådagsländor  174 
Baetis rhodani  Baetidae  Ådagsländor  10 
Caenis horaria  Ceanidae  Slamslända  1 
Plecoptera    Bäcksländor    
Nemoura cinerea  Nemouridae  Kryssbäckslända  59 
Crustacea    Kräftdjur    
Ostracoda obest.    Musselkräftor  1 
Gammarus pulex  Gammaridae  Sötvattensmärla  604 
Gammarus lacustris  Gammaridae  Sötvattensmärla  28 
Asellus aquaticus  Asellidae  Sötvattengråsugga  125 
Turbellaria    Virvelmaskar    
Turbellaria obest.    Virvelmaskar  2 
Dendrocoelum lacteum  Dendrocoelidae  Mjölkvit virvelmask  2 
Zygoptera    Flicksländor    

 



Calopteryx virgo  Calopterygidae  Jungfrusländor  1 
Platycnemis pennipes  Platycnemidae  Fjäderflicksländor  4 
Megaroptera    Sävslända    
Sialis lutaria  Sialidae  Sävslända  1 
Totalt        1600 

 



Bilaga 3. Beräkning av bottenfaunaindex 
 
3.1 DJ-indexberäkningar 
 
3.1.1 Lokal 1 (M42) 
 

DJ‐index       

Parameter  Värde  Index norm 

Antal EPT‐taxa  9  2 

% Crustacea  59,599  1 

% EPT‐taxa  12,607  2 

ASPT  4,357  1 

Saprobie‐index  2,056  2 

      ∑ = 8 
 

EK=
)510(
)58(

−
− = 0,6 

 
3.1.2 Lokal 1 (Spark) 
 

DJ‐index       

Parameter  Värde  Index norm 

Antal EPT‐taxa  11  2 

% Crustacea  77,903  1 

% EPT‐taxa  5,243  1 

ASPT  4,625  1 

Saprobie‐index  2,014  2 

      ∑ = 7 
 

EK=
)510(
)57(

−
− = 0,4 

 



3.1.3 Lokal 2 
 

DJ‐index       

Parameter  Värde  Index norm 

Antal EPT‐taxa  9  2 

% Crustacea  13,744  2 

% EPT‐taxa  31,991  2 

ASPT  5  2 

Saprobie‐index  2,366  2 

      ∑ = 10 
 

EK=
)510(
)510(

−
− =1 

 
3.1.4 Lokal 3 
 

DJ‐index       

Parameter  Värde  Index norm 

Antal EPT‐taxa  7  2 

% Crustacea  28,854  1 

% EPT‐taxa  52,154  3 

ASPT  4,538  1 

Saprobie‐index  2,272  1 

      ∑ = 8 
 

EK=
)510(
)58(

−
− =0,6 

 



3.2 MISA-beräkningar 
 
3.2.1 Lokal 1 (M42) 
 

Index     Indexnorm

Antal familjer  10
)2143(
)2115(
×

−
−

 
0 

Antal Gastropoda  10
)03(
)00(
×

−
−

 
0 

Antal Ephemeroptera  10
)316(
)30(
×

−
−

 
0 

%E /%P 
10

)07(

0
573,0
0

×
−

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

 
0 

AWIC  10
)8,36,4(
)8,3071,5(
×

−
−

 
10 

% Shredders    10
)144,1(

)14602,40(
×

−
−

 
10 

      ∑ = 20 
 

MISA = 33,3310
6
20

=×  

 

EK = 7,0
5,47

33,33
=  

 

 



3.2.2 Lokal 1 (Spark) 
 

Index     Indexnorm

Antal familjer  10
)2143(
)2119(
×

−
−

 
0 

Antal Gastropoda  10
)03(
)00(
×

−
−

 
0 

Antal Ephemeroptera  10
)316(
)30(
×

−
−

 
0 

%E /%P 
10

)07(

0
187,0
0

×
−

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

 
0 

AWIC  10
)8,36,4(
)8,3875,4(
×

−
−

 
10 

% Shredders    10
)144,1(

)14513,49(
×

−
−

 
10 

      ∑ = 20 
 

MISA = 33,3310
6
20

=×  

 

EK = 7,0
5,47

33,33
=  

 

 



3.2.3 Lokal 2  
 

Index     Indexnorm

Antal familjer  10
)2143(
)2126(
×

−
−

 
0 

Antal Gastropoda  10
)03(
)01(
×

−
−

 
10 

Antal Ephemeroptera  10
)316(
)32(
×

−
−

 
0 

%E /%P 
10

)07(

0
479,9
877,15

×
−

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

 
2,39 

AWIC  10
)8,36,4(
)8,3158,5(
×

−
−

 
10 

% Shredders    10
)144,1(

)14479,14(
×

−
−

 
10 

      ∑ = 32,39 
 

MISA = 98,5310
6
39,32

=×  

 

EK = 14,1
5,47

98,53
=  

 



3.2.4 Lokal 3 
 

Index     Indexnorm

Antal familjer  10
)2143(
)2117(
×

−
−

 
0 

Antal Gastropoda  10
)03(
)01(
×

−
−

 
10 

Antal Ephemeroptera  10
)316(

)31(
×

−
−

 
0 

%E /%P 
10

)07(

0
557,3
688,42

×
−

−⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

 
10 

AWIC  10
)8,36,4(
)8,3923,4(
×

−
−

 
10 

% Shredders    10
)144,1(

)14482,16(
×

−
−

 
10 

      ∑ = 40 
 

MISA = 67,6610
6
40

=×  

 

EK = 40,1
5,47

67,66
=  

 



Bilaga 4. Metadata från ASTERICS 
 
Metric  Sample 42  Sample 1  Sample 2  Sample 3 
Abundance [ind/m²]  349  534  422  253 
Number of Taxa  23  31  30  20 
Saprobic Index (Zelinka & Marvan)  2.056  2.014  2.366  2.272 
Average score per Taxon  4.357  4.625  5  4.538 
‐ [%] Shredders  40.602  49.513  14.479  16.482 
‐ Crustacea [%]  59.599  77.903  13.744  28.854 
‐ Ephemeroptera [%]  0  0  15.877  42.688 
‐ Plecoptera [%]  0.573  0.187  9.479  3.557 
‐ EPT‐Taxa [%]  12.607  5.243  31.991  52.174 
‐ Gastropoda  0  0  1  1 
‐ Ephemeroptera  0  0  2  1 
‐ EPT‐Taxa  9  11  9  7 
Number of Families  15  19  26  17 
AWIC Index  5.071  4.875  5.158  4.923 
              

 

 



Bilaga 5. Näringsförhållanden 
 
Tabell 5.1 Ingående data för beräkning av näringsförhållanden. 

Parameter  Lokal 1  Lokal 2  Lokal 3 
Tot‐P (μg/l)  78  30  33 
Ajo (%)  33,8  33,8  33,8 
Pjo (μg/l)  175  175  175 
Absorbans (abs/5cm)  0,053  0,047  0,045 
Ca (mg/l; mekv/l)  32; 0,79  51; 1,27  58; 1,45 
Mg (mg/l; mekv/l)  8,4; 0,35  15; 0,62  17; 0,70 
Cl (mg/l; mekvl)  12; 0,34  25; 0,70  24; 0,68 
Stationshöjd (m öh)  33  19  9 
 
Tabell 5.2 Bakgrundshalter för totalfosfor och jordbruksmark angivet i μg/l. 

   loamy  sandy  loam  silt  sandy  clay  silty  silty  clay 
sand  sand  loam     loam  clay  loam  clay  clay    
               loam     loam       
23  21  22  94  147  71  114  160  175  166 

 
Referensvärdena för respektive provtangningslokal beräknades enligt: 
 
Ca*Mg* = Ca + Mg – 0,235×Cl  
 
log(ref-P) = 1,533 + 0,240× log(Ca*Mg*) + 0,301× log(AbsF) − 0,012 stationshöjd 
 

Ref-Pjo= 100
)100(5,0 jojojo ArefPAP −×+××

 

EK=
totPObserverad

Pref jo  

 

Klassgräns (μg/l) =
EK

rdereferensväBeräknat  

 
5.1 Lokal 1 
 
0,79 + 0,35 – 0,235×0,34 = 0,34 mekv/l   
 
1,533 + 0,240× log(0,34) + 0,301× log(0,053) − 0,012 33  = log 0,97 = 9,33 μg/l 
 

100
)8,33100(33,95,08,33175 −×+×× = 35,75 μg/l 

78
75,35

 = 0,46 

 

46,0
75,35  77,72 μg/l 

 

 



5.2 Lokal 2 
 
1,27 + 0,62 – 0,235×0,70 = 1,73 mekv/l 
 
1,533 + 0,240× log(1,73) + 0,301× log(0,047) − 0,012 19 = log1,4 = 13,74 μg/l 
 

100
)8,33100(74,135,08,33175 −×+×× = 38,67 μg/l 

30
67,38 = 1,29 

 

29,1
67,38 =29,98 μg/l 

 
5.3 Lokal 3 
 
1,45 + 0,70 – 0,235×0,68 = 1,99 
 
1,533 + 0,240× log(1,99) + 0,301× log(0,045) − 0,012 9  = log1,20 = 14,57 μg/l 
 

100
)8,33100(57,145,08,33175 −×+××

= 39,22 μg/l 

33
22,39 = 1,19 

 

19,1
67,39 = 33,34 μg/l 

 

 


