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Naturvärdesinventering av lövskogar vid Bromma och Kärsbyån 
 
Inledning 
 
Motala kommun har uppdragit åt Pro Natura att genomföra en naturvärdesinventering av 
lövskogar mellan Kärsbyåns utlopp och Bromma gård vid Vätterstranden norr om 
Varamobadet i Motala. Markägaren har planer på bebyggelse och kommunen vill utreda 
frågan om vilka naturvärden som kan påverkas. Inventeringsområden framgår av bilaga 2 
(kartor och ortofoto). 
 
Som en fristående utredning genomförde Medins Biologi AB en inventering av bottenfaunan i 
Kärsbyån utmed den sträcka som berörs av en eventuell anslutande väg till bebyggelsen. 
Inventeringen redovisas i en separat rapport (bilaga 1).  
 
I kommunens naturvårdsprogram (NVP) har Kärsbyåns status klass 2, d v s regionalt intresse 
medan lövskogen vid Bromma är klass 4, av lokalt intresse. Bedömningen grundas dels på 
den nyckelbiotopsinventering som Skogsstyrelsen genomförde i slutet av 1990-talet, dels på 
de kända värden i Kärsbyån vad gäller fiskförekomst. Kärsbyån har bedömts som 
nyckelbiotop medan lövskogen vid Bromma bedömdes vara ett naturvärdesobjekt som har 
lägre rang. Strandskyddet är upphävt genom en äldre detaljplan.  
 
För kommunens del har kontaktperson vid upphandlingen av uppdraget varit Leif Sjögren. 
För framtagande av ortofoton och annat användbart underlag har Emma Hagström svarat. 
Emma har också digitaliserat delområdena. 
 
Inventeringen har utförts i januari 2008 av Tomas Fasth då plusgrader och barmark rådde.  
 
Metodik 
 
Områdets biologiska värden har studerats ovanför vattenmiljön. Fältmetodiken bygger på 
Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Norén m fl 2002) samt Sveaskogs fältinstruktion 
för naturvärdesbedöming (Bleckert 2007). Båda dessa bygger på erfarenheter insamlade under 
lång tid och från stora delar av landet. Lövskogsvärdena har i första hand studerats utifrån 
strukturer samt arter av vedsvampar och epifytiska lavar. Till stöd för bedömningar har 
använts Sveaskogs naturvärdesblankett med tillhörande stöddokument. Historiska kartor har 
också varit ett värdefullt underlag: Häradskartan från 1860-talet och den gamla ekonomiska 
kartan från 1948 (se bilagor). I den efterföljande analysen har utöver ovan nämnda källor även 
metoder för lövskogsinventeringar som Pro Natura tagit fram tillkommit (Finsberg 2004). Pro 
Natura har inventerat lövskogar i Södra Sverige under närmare 20 år.  
 
För fältarbetet har GPS använts som komplement till ortofoton och kartor vid avgränsningar. 
Arter, strukturer och miljöer har dokumenterats med digitalkamera.  
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Resultat 
 
Resultatet från inventeringen finns översiktligt redovisad i tabell nedan och på bifogad karta.   
 
Tab 1 Naturvärdesklassning av delbestånden i Bromma och Kärsbyån 

Delbestånd Naturtyp 
N-

klass 
Areal 
(ha)  

1 Ledningsgata 4 0,4  
2 Björkskog 3 1,1  
3 Aspskog 3 0,5  
4 Stormfälla 3 0,5  
5 Ädellövskog 1 4,9  
6 Alsumpskog 3 1,9  
7 Lövskog 2 0,7  
8 Lövrik barrskog 3 0,6  
9 Granskog 4 0,1  

10 Alsumpskog, bäckravin 1-2** 1,3*  
 
Kommentarer till tabell 
 
*hela nyckelbiotopen är 1,7 ha (Skogsstyrelsen 1998) 
 
** Av bäckravinen är ca 0,8 ha nyckelbiotop inom den inventerade delen. Resterande delar kan betraktas som 
buffertzon. På krönet av ravinen i väster med huvudsakligen äldre tall, i övrigt alsumpskog. 
 
Delområden 1-8 utgörs av Bromma lövskog medan 9-10 är belägna vid Kärsbyån. Arealerna utifrån 
digitalisering. Ädellövskog är lövskog med minst 50 % inslag av ädla lövträd, i Bromma ek. Den centralt 
belägna stormfällda beståndet bestod till stor del av asp där i stort sett allt blåste ner i januari 2007. 
Naturvärdesklass 1 motsvarar nyckelbiotop medan 2 har lite lägre naturvärde som motsvarar skogsstyrelsens 
”högt naturvärde” (nära nyckelbiotopsklass). Naturvärdesklass 1 och 2 kan tillsammans sägas utgöra värdekärnor 
för biologisk mångfald. Naturvärdesklass 3 och 4 är av lägre rang där 3 kan uttryckas som utvecklingsmark som 
på lite längre sikt kan utveckla naturvärden medan 4 saknar potentiella naturvärden. 
 
Delbeståndsbeskrivningar 
 
1 Ledningsgata  Naturvärdesklass 4 
 
Beskrivning 
 
En smal lövslykorridor mot åkermarken i väster.  
 
2 Björkskog  Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Medelålders jämnårig björkskog där nordvästra hörnet var åkermark i mitten av 1900-talet. 
Stora odlingsrösen är troligen uppkomna tidigare då ett större hörn av utmarken odlades upp 
under senare delen av 1800-talet. Övriga delar av området var nästan trädlös betesmark. 
Gamla staketstolpar visar var gränsdragningen gick mellan åker- och betesmark. 
 
Bedömning 
 
Kontinuitet i trädskiktet saknas men närhet till värdekärna ger ändå en viss potential. 
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Nordvästra hörnet delbestånd 2 
 
3 Aspskog Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Ungt aspbestånd i norr i anslutning till åkermarken.  
 
Bedömning 
 
Utan kontinuitet och äldre träd saknas naturvärden idag men närheten till aspbestånd med 
inslag av död ved och äldre träd gör detta ändå av visst intresse på lite längre sikt. 
 
4 Stormfälla Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
F d aspbestånd som så gott som helt blåste ner ifjol. Merparten av asparna ligger kvar och 
kommer att utvecklas till värdefulla lågor på några års sikt.  
 

 
Intill vägen genom lövskogen har stormfällda aspar kapats men flertalet stammar ligger kvar 
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5 Ädellövskog  Naturvärdesklass 1 
 
Beskrivning 
 
Detta område utgör det största delbeståndet och är centralt beläget i lövskogen. Terrängen är 
överlag flack men med små betydelsefulla variationer. I norr finns ett högre, blockrikt område 
som bildar en nord-sydlig moränrygg. I sydväst finns en tydlig slänt en liten bit innanför den 
nuvarande stranden. Nivåskillnaden är drygt 5 meter. Detta är ett äldre strandhak från en tid 
då vattennivån i Vättern var högre.  Finkorniga, bördiga jordar dominerar överlag.  
 

 
 
Norra delen av delbestånd 5 är en blockrik moränrygg 
 
Trädskiktet är blandat med stor andel ek ( > 50 % vad gäller virkesförrådet – vilket medför att 
området kan klassas som- ädellövskog) men där också asp och björk är viktiga inslag. I 
fuktiga svackor växer klibbal (större sammanhängande fuktiga partier har här förts till eget 
delbestånd – del 6) I mindre antal finns även sälg, rönn, hägg, gråal, gran, ask och fågelbär. 
Ekarna är äldst, uppemot 150 år gamla med många vidkroniga träd med vinkelrätt utspärrade 
grenar där de nedre dött av ljusbrist. Den grövsta eken är ett jätteträd, med metern i diameter i 
brösthöjd, i brynet mot åkermarken i NO. Några grova ekar finns också på krönet av det forna 
strandhaket. Till samma äldre trädgeneration som de äldsta ekarna hör också ett antal glest 
stående grova björkar samt några få aspar. Av björkarna har flera dött av åldersskäl. 
Fnösketickors fruktkroppar av ansenlig mängd och storlek pryder högstubbarna och signalerar 
värdefulla värdträd för vedinsekter. I norr finns en gammal björk med tidigt tu-delad stam – 
av allt döma ett hamlat träd. Strax intill finns också en grov gammal sälg och medelålders 
askar. Här på krönet av moränryggen finns flerstädes små odlingsrösen där odling förekommit 
långt tillbaka i tiden. Rösen förekommer också längre österut nära alsumpskogen. Bitvis 
saknas ek och asp dominerar helt. I ett blockrikt område finns rikligt med asplågor. 
Hasselbuskagen står på många ställen tätt med inslag av grova stammar och hög andel död 
ved. Färskare död ved utgörs av fjolårets stormfällda stammar vilka bitvis gör skogen 
oframkomlig med höga rotvältor av gran. I kantzonen mot omgivande marker och kring 
grusvägen i centrala delen har vindfällda stammar upparbetats och tagits tillvara.  
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Ekarna är äldst, uppemot 150 år gamla med många vidkroniga träd med vinkelrätt utspärrade 
grenar där de nedre dött av ljusbrist. Den grövsta eken är ett jätteträd, med metern i diameter i 
brösthöjd, i brynet mot åkermarken i NO. Några grova ekar finns också på krönet av det forna 
strandhaket. Till samma äldre trädgeneration som de äldsta ekarna hör också ett antal glest 
stående grova björkar samt några få aspar. Av björkarna har flera dött av åldersskäl.  
Häradskartan visar att de högra delarna i norr och västra delarna tillhörde utmarken och 
sannolikt betades under 1800-talet. Större delen av området söder-öster om vägen genom 
lövskogen var däremot en del av inägornas slåttermarker. Vad trädsymbolerna visar vid denna 
kartläggning var ett tätare trädskikt på utmarken där barrträden upptar en ganska stor andel.  
 
Fnösketickors fruktkroppar av ansenlig mängd och storlek pryder högstubbarna och signalerar 
värdefulla värdträd för vedinsekter. I norr finns en gammal björk med tidigt tu-delad stam – 
av allt döma ett hamlat träd. Strax intill finns också en grov gammal sälg och medelålders 
askar. Här på krönet av moränryggen finns flerstädes små odlingsrösen där odling förekommit 
långt tillbaka i tiden. Rösen förekommer också längre österut nära alsumpskogen. Bitvis 
saknas ek och asp dominerar helt. I ett blockrikt område finns rikligt med asplågor. 
Hasselbuskagen står på många ställen tätt med inslag av grova stammar och hög andel död 
ved. Färskare död ved utgörs av fjolårets stormfällda stammar vilka bitvis gör skogen 
oframkomlig med höga rotvältor av gran. I kantzonen mot omgivande marker och kring 
grusvägen i centrala delen har vindfällda stammar upparbetats och tagits tillvara.  
 
Häradskartan visar att de högre belägna delarna i norr och västra delarna tillhörde utmarken 
och sannolikt betades under 1800-talet. Större delen av området söder-öster om vägen genom 
lövskogen var däremot en del av inägornas slåttermarker. Vad trädsymbolerna visar vid denna 
kartläggning var ett tätare trädskikt på utmarken där barrträden upptar en ganska stor andel.  
 
Knappa 10 signalarter kunde påträffas av främst svampar där flertalet var knutna till den döda 
lövveden. Bland dessa kan särskilt nämnas hasselticka, läderskål och kantarellmussling. 
Samtliga arter indikerar kontinuitet av hassel och död ved. Sistnämnda art påträffades även på 
asp. Se även bilaga över samtliga signalarter. Döda björkar med fnösketickor har stor 
potential för vedinsekter som ej närmare har studerats. 
 
Bedömning 
 
Områdets nyckelbiotopskvalitet bottnar i riklig tillgång på död lövved och trädkontinuitet. 
Klen ved av hassel och asp dominerar men av björk finns även grov ved. Lövskogen har 
lämnats att fritt utvecklas efter att betesdriften upphörde för åtskilliga decennier sedan. 
Bördiga markförhållanden i kombination med äldre ekar med viss trädkontinuitet ger 
sannolikt också goda förutsättningar för krävande arter av mykorrhiza-arter av svampar. För 
ekarnas välbefinnande och arter knutna till dessa vore naturvårdsgallringar motiverade kring 
de äldsta träden för att återfå ett mer luckigt trädskikt. Graninslaget med tillhörande rotvältor 
kan omhändertas utan att naturvärdena påverkas negativt.  
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Hamlad björk i vägkanten i norr      björkhögstubbe med fnösketickor 
 

 
Grov ek i del 5 som bör frihuggas     Korkmussling alltid på ek och blottad kärnved 
 
6 Alsumpskog  Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Ett större fuktigt område i öster som domineras av klibbal och bitvis har stort inslag av 
glasbjörk har avgränsats som ett eget delbestånd. Egentligen utgörs delbeståndet av två, något 
åtskilda sumpskogar; en lägre belägen nedanför forna strandhaket med enbart klibbal av lite 
högre ålder och den större sumpskogen med blandat trädskikt belägen ovanför krönet. 
Sumpskogarna sammanbinds av en rännil. Bägge alsumpskogarna är av översilningstyp med 
högt rörligt markvatten. Inga signalarter av markmossor kunde dock påträffas. Trädskiktet är 
mestadels medelålders, jämnårigt, utan inslag av gamla träd. I trädskiktet ingår också hägg, 
ask och alm. Död ved finns i viss utsträckning som torrträd och lågor, både av björk och 
klibbal. I nordöst har en del vindfällda träd tagits tillvara av vedhuggare.  
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Jämförelser med häradskartan visar att sumpskogarna tillhörde inägornas slåttermarker. Den 
nedre alsumpskogen var helt trädlös medan den övre bar ett glest lövbestånd. 100 år senare, i 
mitten av 1900-talet, var båda trädtäckta. Grunda diken i den övre delen har troligen kommit 
till som en följd av den uppodling som skett av intilliggande ängsmarker under senare delen 
av 1800-talet/första hälften av 1900-talet och som avvattnats genom alsumpskogen.  
 
Bedömning 
 
Albestånd där längre trädkontinuitet saknas men genom trädålder och ställvis god tillgång till 
död ved och goda markförhållanden med källpåverkan ger ändå ställvis höga naturvärden. 
Den samlade bedömningen är tills vidare att området i sin helhet inte ännu kvalificerar sig för 
naturvärdesklass 2 men en säkrare bedömning kan göras efter att även andra organismgrupper 
har studerats under sommarhalvåret.  
 

 
Blockrik aspskog i del 5 med rikligt inslag av hassel och död klenved 
 
7 Lövskog  Naturvärdesklass 2 
 
Beskrivning 
 
Ett blandat bestånd med ek, björk och asp men också en hel del gran där dock en del har 
stormfällts nyligen. Trädskiktet innehåller en lägre andel ek och måttlig mängd död ved men i 
övrigt är förhållandena likartade de i delbestånd 5. Häradskartan visar att området till stor del 
var utmark med beteshävd med ett glest lövbestånd under 1800-talet. 
 
Bedömning 
 
Områdets kvalitéer är knutna till lövträden, död lövved och de goda markförhållandena. 
Granar kan med fördel avverkas. 
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8 Lövrik barrskog Naturvärdesklass 3 
 
Beskrivning 
 
Barrskog med stort lövinslag där granen dominerar drygt hälften medan tallen härskar i den 
torrare delen närmast krönet mot strandskogen. Bland tallarna finns en del träd som är drygt 
100 år gamla. Vid foten av den forna strandslänten finns lite ung lind. Lövinslaget i övrigt i 
den fuktigare, bördigare delen utgörs av hassel, björk och ek. Riklig förekomst av blåsippa. 
 
Bedömning 
 
Goda markförhållanden i den norra delen av framtida tallvärden mot söder ger högre 
naturvärde i en nära framtid. Med minskad mängd gran och ökat utrymme för lövet gynnas 
naturvärdet.  
 
9 Granskog  Naturvärdesklass 4 
 
Beskrivning 
 
Ett litet bestånd intill Kärsbyån med tätvuxen gran i yngre medelåldern utan särskilda värden.  
 
10 Alsumpskog, ravin Naturvärdesklass 1-2 
 
Beskrivning 
 
Kärsbyåns lopp nedströms en liten damm är ganska rak med medelstarkt strömmande vatten 
till en början men lite lugnare i nedre delen där ån gör lite yvigare svängar. Delområdet börjar 
vid en bro strax nedanför dammen och sträcker sig nästan ned till bebyggelsen vid 
Vätterstranden. Åfåran är grunt nerskuren i sandiga sediment i en knappt 100 m bred ravin där 
enbart västra slänten sluttar brant mot ån. Här ska ravinens värden ovan vattenytan beskrivas. 
 
 

 
Kärsbyån nära utloppet i Vättern kantas av svämpåverkad klibbalskog 
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Trädskiktet utgörs till stor del av klibbal. Inslaget av alm och hägg är stort. Träden är överlag 
medelålders men intill ån finns äldre, grova träd på tydliga socklar. Även en grov alm, gran 
och fågelbärsträd noterades. Av torrträd finns något grovt träd och högstubbe av al och björk 
och en del stammar av al liggande i strandkanten (al-lågor). En del död ved har dock tagits 
bort där trädskiktet har gallrats och då vindfällen över stigen tagits tillvara. På västra sidan 
åfåran tangerar en grusväg ravinen och här har en del jord tippats i samband med att vägen 
förbättrats. I en oskadad del av ravinen finns ett källpåverkat parti. Här växer en hög, gammal 
hasselbuske. I nedersta delen bildar ån en bredare fåra där al i strandkanten översvämmas vid 
högvatten och delvis också påverkas av källvatten. Lite gran har här också rotat sig bland 
alarna. På andra sidan ån finns torrare äldre tallskog med underväxt av gran på sandigt 
underlag som bildar en buffert mot ravinen.  
 
I fältskiktet intill ån förekommer skärmstarr och naturvårdsprogrammet uppger strutbräken 
och missne. Bland övriga signalarter som påträffades bör nämnas trädväxande lavar, mest på 
gammal alm men och gammal hassel där glansig rostfläck noterades. Arten har ett högt 
signalvärde och indikerar främst lövbestånd med hög luftfuktighet. I östra delen hittades en 
ticka på allåga som efter konsultation visade sig vara hartsticka, Ceriporiopsis rescinascens 
(det. Max Koschatsky). Arten är vanligast på sälg och asp.  
 
En fornminnesmärkt kulturlämning med en husgrund upptar en del av lövskogen öster om ån. 
Denna lämning var ej i bruk i mitten av 1800-talet att döma av Häradskartan utan är från äldre 
datum. Häradskartan visar också att Kärsbyåns ravin var i stort sett trädlös under samma tid 
och nyttjades då som slåttermark. Nedersta delen var dock en del av strandbetet vid denna tid. 
 

 
 
Kulturlämningens husgrund är bevuxen av alm 
 
Bedömning 
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Nyckelbiotopskvaliteten är i första hand knuten till åns vattenlevande organismer som hänger 
samman med strömsträckans goda syresättning av vattnet. I viss mån är värdena också 
beroende av de lövträd som kantar ån. Strandzonens gamla klibbalar har även i sig höga 
naturvärden där de i första hand har betydelse för hålbyggande arter av högre och lägre djur. 
Grov alm och gammal hassel i nära anslutning till ån är värdar för fuktighetskrävande lavar. 
De goda markförhållandena är gynnsamma för både kärlväxter och marksvampar. Den västra 
sidan av ån i övre delen har också nyckelbiotopskvalitet tack vare gamla träd och hassel samt 
källpåverkan. Östra delen uppströms den nedre bron saknar sådana kvaliteter men i gengäld 
finns trots städning en viss del död ved. Utan trädkontinuitet är dock naturvärdet lägre. Å 
andra sidan har området betydelse för kulturminnesvården där värdena delvis står i konflikt 
med biologiska värden. Samtidigt utgör alsumpskogen en värdefull buffert mot ån och bidrar 
till fuktigheten kring denna. I nedre delen är det östra sidan som har större betydelse för de 
biologiska värdena genom påverkan från sväm- och källvatten. Det sandiga underlaget ger 
dock även västra sidan särskilda kvalitéer. Här finns också en del äldre tall där de skulle 
kunna frihuggas till viss del från underväxande gran. Spara dock en buffert närmast 
ravinkrönet.      
 
Kommentarer till rapport om bottenfaunan i Kärsbyån 
 
Medins AB har studerat förekomsten av bottenlevande djur i Kärsbyån. Att mäta 
vattenkvalitén med hjälp av bottenfaunan säger alltid mer än enstaka mätningar av kemiska 
och fysikaliska parametrar eftersom de bottenlevande organismerna lever hela eller delar av 
sin livscykel i vattnet. Med den kvantitativa delen av studien som har skett utmed en kortare 
provsträcka får man jämförbara indexvärden där ån kan ställas i relation till andra vattendrag. 
I studien har också skett en kvalitativ undersökning utmed hela ån nedströms dammen där 
man eftersökt vissa arter. Bägge studierna följde en standardiserad, uppföljningsbar metodik. 
Index-värdena ger dock inte hela sanningen utan därför görs även en expertbedömning.  
 
Resultatet visade på en måttligt artrik och mycket individrik bottenfauna som utgör viktig 
födobas för fiskar. I sökandet efter bottendjur noterades också öring-rom på botten. 
Sammanfattningsvis har naturvärdet bedömts i en tre-gradig skala där den bedömda sträckan 
erhöll klass C, naturvärden i övrigt, vilket är den lägsta kategorin. Men den aktuella å-
sträckan har ändå naturvärden, naturvärdesindex 3, beror på förekomsten av ett par 
försurningskänsliga arter som är karaktäristiska för trakter med kalkpåverkan och högre 
näringsstatus. Därtill utgör strömsträckan yngelplats för öring. Öring räknas alltså inte till 
bottenfaunan (dit enbart evertebrater – ryggradslösa djur normalt räknas) även om dess första 
stadium i livscykeln tillbringas där. Andra fiskarter som förhöjer Kärsbyåns naturvärde är 
flodnejonöga (NVP) som i många länder utöver över Sverige räknas till de rödlistade 
(Kategori NT – lägsta graden av hotkategori).          
 
Slutsatser 
 
I denna studie har lövskogarnas värden omvärderats och specificerats mer i detalj jämfört med 
nyckelbiotopsinventeringen. Lövskogarna vid Kärsbyån och Bromma har båda jämförbara 
kvalitéer vad gäller status som nyckelbiotop medan innehållet till viss del skiljer dem åt och 
gör dem ojämförbara.  
 
Nyckelbiotopsarealen är mångdubbelt större vid Bromma där tyngdpunkten av 
lövskogsvärdena är belägna. Sammanlagt utgörs hälften av arealen av värdekärnor vid såväl 
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Bromma som Kärsbyån. Närmaste större lövbestånd av samma karaktär som Bromma ligger 
200 meter norrut, på andra sidan åkermarken och riksväg 50 (se nyckelbiotopsinventeringen 
och NVP, objekt 195 regionalt intresse). Dessa områden är tillräckligt närbelägna för att 
kunna komplettera varandra vad gäller arter med någorlunda god spridningsförmåga. 
 
Naturvärdeskvalitén är både högre och lägre i Bromma än vad nyckelbiotopsinventeringen har 
visat vilken legat till grund för naturvårdsprogrammets naturvärdesklassning. De delar som 
har erhållit nyckelbiotopsklass i den senare bedömningen är både till areal och utsträckning en 
betydande del av lövskogen. Den klassning som valts i NVP kunde också ha varit något högre 
(från lokalt till kommunalt) av följande skäl: Storleken, den rika tillgången på död lövved, 
goda markförhållanden och inslag av äldre ek som antyder viss trädkontinuitet är viktiga 
kriterier men ett stödkriterium vore de närboendes behov av närrekreation.  
 
Någon heltäckande lövskogsinventering saknas i kommunen och länet. Sådana 
landskapstäckande inventeringar har gjorts på andra platser i södra Sverige med jämförbar 
naturgeografi i syfte att peka ut de mest skyddsvärda lövskogarna. Lövskogar under 10 ha 
hamnar inte bland de högst rankade i en regional jämförelse men sannolikt skulle en lövskog 
med Brommas kvalitéer sammantaget hamna någonstans mellan klass 2 och 3 på en 4-gradig 
skala.  
 
Naturvärdesklassen vid en lövskogsinventering är inte direkt jämförbara med 
naturvårdsprogrammets indelning i naturvärdesklasser där andra kriterier än bara 
lövskogsvärden ingår men visar att lövskogsvärdena vid Bromma håller hög klass om än inte 
reservatsklass.  
 
De utförda undersökningarna av Kärsbyån stärker inte dess höga naturvärdesklass men 
behöver inte heller reducera det. Visserligen har nyckelbiotopens areal minskats till att 
omfatta åfårans närmaste omgivning (Skogsstyrelsens har även avgränsat ett stycke av 
ravinen uppströms den övre bron vilken inte omfattas av denna studie), men som stödkriterier 
fungerar även kulturhistoriska värden. Bottenfaunastudien kunde bekräfta att öringen utnyttjar 
sträckan för föryngring men i övrigt fanns inga organismer som kunde ge stöd för naturvärdet. 
Om öringförekomsten räcker för att ge området regionalt värde vill jag inte uttala mig om.  
 
Ädellövrika lövskogar är en prioriterad skogstyp i bevarandearbetet med biologisk mångfald. 
Även lövsumpskogar på rika marker kan sägas vara prioriterade. Båda representerar 
minskande lövskogstyper i slättbygder där de har fått ge vika för odlingsmarkens expansion. 
Bromma är inget undantag från detta utan en jämförelse mellan Häradskartan och den 100 år 
yngre ekonomiska kartan från 1950-tal visar på att stora delar av de lövbärande markerna har 
ersatts av åkermark. 
 
De aktuella lövskogarnas arealer ligger sammantaget nära den miniminivå för reservatsobjekt 
som Länsstyrelsens arbetar med i Östergötland vid avsättandet av naturreservat och då ska 
värdekärnornas andel av totala lövskogsarealen utgöra ca 70 %. Uppskattningen idag visar på 
att värdekärnorna utgör ca 50 % men det kan visa sig att delar av lövsumpskogarna bör 
bedömas högre vilket i så fall kan ge en omvänd bild av underlaget för reservatsbildning. Ur 
ett kommunalt perspektiv kan underlaget se annorlunda ut då andra kriterier än strikt 
biologiska tillämpas om ett naturreservat inrättas.    
 
Vore det möjligt att använda de mindre värdefulla delarna av lövskogen för bebyggelse och 
samtidigt bevara naturvärdena i kvarstående delar? Ett minskat lövbestånd innebär mindre 
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möjligheter för arealkrävande arter där vissa fågelarter kan få svårare att överleva på sikt. 
Nordligaste hörnet av lövskogen, 2-300 m från Vätterstranden, (delbestånd 2 och 3) utgör de 
delar där naturvärdena i minsta grad kolliderar med bebyggelse. Påverkan blir mindre påtaglig 
än om bebyggelsen placeras centralt där också kanteffekterna på nyckelbiotopen blir större. 
Vad gäller en vägsträckning förbi Kärsbyån blir påverkan på ravinen från denna marginell om 
vägen dras så nära utloppet och bebyggelsen som möjligt, strax utanför inventeringsområdet. 
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Inledning 

På uppdrag av ProNatura har Medins Biologi AB under februari 2008 genomfört en 

undersökning av bottenfaunan i den nedre delen av Kärsbyån. Kärsbyån mynnar i Vättern 

strax norr om Motala. Uppdraget syftade dels till att beskriva och belysa naturvärdena med 

avseende på bottenfaunan och dels till att skapa referensdata till eventuella framtida 

undersökningar. Resultatet har också använts till att statusklassa bäckens bottenfauna i 

enlighet med Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder.  

Undersökningens omfattning och metodik 

Provtagningslokaler 

Undersökningen genomfördes dels genom att fem standardiserade prover togs på en lokal och 

dels genom att arter eftersöktes längs hela bäcken mellan mynningen i Vättern och gården 

1:13 (Figur 1 och Tabell 1). Provtagningarna utfördes 2008-02-14. Mer exakta lokalangivelser 

med fotodokumentation och skisser finns i Bilaga 1. I Bilaga 2 redovisas den lokalbeskrivning 

som upprättades i enlighet med Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning.  

Metodik 

Vid femprovslokalen utvaldes en tio meter lång provtagningssträcka där vattendraget hade en 

strömmande till forsande karaktär och botten dominerades av grus och sten. Inom denna 

sträcka togs fem prover. Proverna togs enligt den standardiserade sparkmetoden (SS-EN 27 

828). Rekommendationerna i Naturvårdsverkets handbok för miljöövervakning följdes också. 

Metoden innebär i korthet att proverna togs med en fyrkantig håv (25 x 25 cm, maskstorlek 

0,5 x 0,5 mm) som hölls mot botten under det att ett område på 1 x 0,25 m framför håven 

rördes upp med foten. Förutom de fem proven togs även ett kvalitativt prov. Det kvalitativa 

provet togs genom att med ca 30 små och riktade delprov samla in djur från samtliga substrat 

som fanns på och i omedelbar anslutning till den undersökta sträckan.  

 

Det uppsamlade materialet konserverades i 70 % etanol. På laboratoriet sorterades sedan 

djuren ut varefter de identifierades med hjälp av preparer- och ljusmikroskop. Vid analysen av 

det kvalitativa provet noterades endast taxa som inte hittades i de kvantitativa proven. I Bilaga 

3 finns fullständiga artlistor med samtliga påträffade taxa.  

 

För att komplettera undersökningen gjordes även en kvalitativ inventering efter bottenfauna 

mellan bäckens mynning i Vättern och gården 1:13 (Figur 1). Förutom att flera prover togs 
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(med håv och genom att söka på upptagna stenar) inom samtliga förekommande substrat 

söktes bottnarna av med vattenkikare. Det senare för att kunna hitta stormusslor och kräftor. 

Dessa prover samlades ihop till ett sökprov som sedan genomsöktes på laboratoriet.  

 

 

 

Figur 1. Inventerat område i Kärsbyån. Den kvalitativa undersökningen gjordes i vattendraget 

mellan de två röda strecken. Den röda punkten visar placeringen av femprovslokalen. 

Utvärdering 

I Bilaga 1 redovisas och utvärderas resultaten från varje lokal kortfattat. Utvärderingen följer 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverkets handbok 2007:4). Enligt 

bedömningsgrunderna används fem olika index för att klassa statusen i sjöar och vattendrag. 

Vattnets sammanvägda ekologiska status erhålls sedan från den sämsta klassningsnivån av de 

olika indexen. 

 

I vattendrag används ASPT-index (Average Score Per Taxon) för att klassa allmän ekologisk 

kvalitet, DJ-index (Dahl & Johnson) för att påvisa eutrofiering och MISA (Multimetric Index 

for Stream Acidification) för att klassa graden av surhet.  

 

Förutom den klassning som gjorts med hjälp av dessa index har även ett antal andra index och 

förekommande indikatorarter använts för att göra en expertbedömning. Vid denna 

expertbedömning har vi också vägt in kända förhållanden på och kring lokalen samt vår 

erfarenhet från andra liknande lokaler. Om vår bedömning avviker från den sammanvägda 

ekologiska statusklassningen av lokalen kommenteras detta under resultat nedan samt på 
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lokalens resultatsida i Bilaga 1. De ytterligare index som har använts vid expertbedömningen 

beskrivs i rapporten ”Bedömningsgrunder för bottenfaunaundersökningar” (Medin m fl 2002) 

där de kriterier som använts för bedömningen av faunans påverkansgrad och naturvärden 

redovisas. 

 

Vid expertbedömningen har påverkansgraden bedömts i tre klasser: 

 

A = ingen eller obetydlig påverkan 

B = betydlig påverkan 

C = stark eller mycket stark påverkan 

 

Naturvärdena med avseende på bottenfaunan har också bedömts i tre klasser: 

 

A = mycket höga naturvärden 

B = höga naturvärden 

C = naturvärden i övrigt 

Resultat och diskussion 

Vid provplatsen hade ån en strömmande karaktär med ett bottensubstrat som huvudsakligen 

bestod av sten, grus och block. Bottenvegetationen var sparsam och på botten fanns rikligt 

med grov detritus. I vattendraget förekom också sparsamt med fin och grov död ved. Vid 

provtagningen observerades öringrom, vilket visar att öringen leker vid provplatsen. 

 

Bottenfaunan var måttligt artrik och individtätheten var mycket hög. Faunan dominerades av 

tvåvingar, dagsländor och nattsländor. Bland sländorna förekom t.ex. dagsländan Baetis 

rhodani och nattsländorna Hydropsyche pellucidula och H. siltalai relativt frekvent. Flera 

mycket försurningskänsliga arter förekom, t.ex. märlkräftan Gamarus pulex och snäckan 

Gyraulus crista. Tillsammans med höga indexvärden på surhetsindex och MISA visade detta 

att faunan inte var påverkad av försurning.  

 

Arter som är känsliga mot höga näringsämneshalter var få och förekom sparsamt. Detta 

tillsammans med förekomst av en relativt hög andel föroreningstoleranta taxa samt en mycket 

hög individtäthet indikerade relativt näringsrika förhållanden och en hög biologisk produktion 

i vattendraget. Förhållandevis höga indexvärden och en dominans av måttligt känsliga arter 

gjorde dock att bottenfaunan bedömdes som ej eller obetydligt påverkad av 

näringsämnen/organiskt material. Genom att arter som är lämpliga som fiskföda förekom 

rikligt kan även födounderlaget för fisk bedömas som gott i vattendraget.  

 

Endast en art som kan betraktas som ovanlig i Götaland påträffades (snäckan Gyraulus 

crista). Arten, som trivs i näringsrika vatten, bedöms dock som relativt vanlig i regionen. 

Totalt påträffades 37 olika taxa i bäcken vilket kan anses som normalt för denna typ av 

vattendrag.  
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Slutsats 

Slutsatsen av undersökningen är att den undersökta delen av Kärsbyån har en relativt god 

vattenkvalitet. Inga regionalt ovanliga eller rödlistade arter påträffades vid undersökningen 

och naturvärdena i vattendraget med avseende på bottenfaunan kan bedömas som måttliga.  

Referenser 

Medin, M., Ericsson, U., Nilsson, C., Sundberg, I. och Nilsson, A. 2002. Bedömningsgrunder 

för bottenfaunaundersökningar. Medins Sjö- och Åbiologi. Mölnlycke. 

 

Naturvårdsverket 2007. Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten 

och vatten i övergångszoner. En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattensförekomster 

kan bestämmas och följas upp. Naturvårdsverket, handbok 2007:4, utgåva 1, december 

2007. 
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Bilaga 1 

 

 

Sammanfattande resultat och kommentarer 
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Förklaring till Resultatsidor 
Lokaluppgifter 

I förekommande fall lokalnummer, vattendragsnamn och lokalnamn. Provtagningsdatum, flodområde enligt SMHI:s sjö- och 

vattendragsregister, koordinater enligt RT90 (Rikets nät). I förekommande fall foto, skiss samt en kortfattad beskrivning i ord 

av provtagningslokalen. 

 

Tillståndsklassning 

Beräknade index och parametrar. Gränsvärden enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet samt i vissa fall 

vårt eget databasmaterial. Klassningar enligt den femgradiga skalan: 

1. Mycket lågt 

2. Lågt 

3. Måttligt högt 

4. Högt 

5. Mycket högt 

 

● Totalantal taxa: det totala antalet arter och/eller grupper som påträffades i hela provet. 

● Medelantal taxa/prov: medelantalet arter och/eller grupper per delprov. 

● Individtäthet (ant/m2): totala antalet individer per kvadratmeter undersökt yta. 

● Naturvärdesindex: samlad bedömning av naturvärdet med avseende på bottenfaunan. Bygger på totalantal taxa, 

diversitetsindex och förekomst av rödlistade och/eller ovanliga arter. 

● Diversitetsindex: Shannons diversitetsindex - ett mått på mångformigheten hos bottenfaunasamhället. 

● Danskt faunaindex: förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för näringsämnen/organisk 

belastning. 

● Surhetsindex: samlad bedömning av bottenfaunans försurningsstatus. 

● Bottenphaunaindex: förekomst av nyckelarter eller nyckelsläkten med varierande tolerans för försurning. 

 

Surhetsklass/Ekologisk status 

Beräknade index enligt Naturvårdeverkets remissversion av de nya bedömningsgrunderna för bottenfauna (Status, potential  

och normer för sjöar, kustvatten och vatten i övergångszon). Klassningar enligt den 5-gradiga skalan: 

1. Mycket surt/Dålig 

2. Surt/Otillfredställande 

3. Måttligt surt/Måttligt  

4. Svagt surt/God 

5. Nära neutralt/Hög 

 

● MISA/MILA: multimetriska surhetsindex för vattendrag respektive sjöar. 

● ASPT-index: ett “renvattensindex” som i huvudsak baseras på förekomst av känsliga eller toleranta djurgrupper. 

Används som ett index för allmän ekologisk kvalitet. 

● DJ-index: multimetriskt index för att påvisa eutrofiering i vattendrag. 

 

Bedömning av påverkan 

Vår slutgiltiga bedömning av påverkansgraden m.a.p. försurning, näringsämnen/organiskt material och i förekommande fall 

övriga föroreningar. Bygger på de olika indexen och parametrarna i kombination med bottenfaunans artsammansättning, samt 

på vår erfarenhet från liknande undersökningar och provplatser. Bedöms enligt den 3-gradiga skalan: 

A. Ingen eller obetydlig påverkan. 

B. Betydlig påverkan. 

C. Stark eller mycket stark påverkan. 

 

Bedömning av naturvärden 

Vår slutgiltiga bedömning av bottenfaunans naturvärden. Bygger på Naturvärdesindex och bedöms enligt den 3-gradiga 

skalan: 

A. Mycket höga naturvärden 

B. Höga naturvärden 

C. Naturvärden i övrigt 

 

Rödlistade och ovanliga arter 

Redovisning av eventuell förekomst av rödlistade och ovanliga arter samt hotkategori. 

 

Jämförelse med tidigare undersökningar 

Om tidigare undersökningar gjorts redovisas här utvalda data av intresse för bedömning och undersökningssyfte. 

 

Kommentar 

I kommentaren finns värdefull information om intressanta observationer och avvikelser. Den är avsedd att hjälpa till vid 

tolkningen av resultaten i tabeller och diagram. 

 



   Medins Biologi AB 2008    

 8 

 
 

 

 

 

Kärsbyån, Kärsby Datum: 

Flodområde: 67 Motala ström Koordinat: 6494020/1452140

0-10 m uppströms träbro.

Statusklassning

Indexvärde Ekologisk kvalitetskvot Surhetsklass/Ekologisk status

MISA nära neutralt

ASPT-index: hög

DJ-index hög

Index och tillståndsklassning

Totalantal taxa: måttligt högt Diversitetsindex: måttligt högt

Medelantal taxa/prov: måttligt högt Danskt faunaindex: 6 högt

Individtäthet (ant/m
2
): mycket högt Surhetsindex: 13 mycket högt

Naturvärdesindex: BottenpHaunaindex: 10

Expertbedömning av påverkan och naturvärden Rödlistade/ovanliga arter
A Ingen eller obetydlig påverkan av försurning Gyraulus crista  - ovanlig

A Ingen eller obetydlig påverkan av näringsämnen/org. mtrl

C Naturvärden i övrigt

Kommentar:

36 3,30

24,4

3 168

3

1,01

1,20

66

5,4

11

2008-02-14

1,39

Relativt höga indexvärden visade på en god vattenkvalitet i bäcken. Flera mycket försurningskänsliga arter 
förekom vilket visade att bottenfaunan inte var försurningspåverkad. Arter som är känsliga mot höga 
näringsämneshalter var få och fåtaliga. Detta tillsammans med förekomst av en relativt hög andel 
föroreningstoleranta arter samt en mycket hög individtäthet indikerade relativt näringsrika förhållanden och 
en hög biologisk produktion. Endast en art som kan betraktas som ovanlig i södra Sverige påträffades 
(snäckan Gyraulus crista). Denna art kan dock betraktas som regionalt vanlig i näringsrika vatten. 

Foto

Träbro

x x x
x x

Skylt
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Bilaga 2 

 

 

Artlistor 
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Förklaring till artlistor - rinnande vatten 

 

Det. = Ansvarig för artbestämning. 

 

Antal individer per prov (0,25 m
2
) av de funna arterna/taxa samt deras känslighet för 

försurning, funktionella tillhörighet och ekologisk grupp. 

 

 

Försurningskänslighet (Fk): 

 

0 - taxas toleransgräns är okänd 

1 - taxa har visats klara pH lägre än 4.5 

2 - pH 4.5 - 4.9 

3 - pH 5.0 - 5.4 

4 - pH  5.5 

 

 

Funktionell grupp (Fg): 

 

0 - ej känd 

1 - filtrerare 

2 - detritusätare 

3 - predatorer 

4 - skrapare 

5 - sönderdelare 

 

 

Ekologisk grupp, känslighet för organisk belastning (Eg): 

 

0 - kunskap saknas för bedömning, 

1 - taxa påträffas i vatten med mycket hög påverkan, 

2 - taxa påträffas i vatten med hög påverkan, 

3 - taxa påträffas i vatten med måttligt hög påverkan, 

4 - taxa påträffas i vatten med liten påverkan, 

5 - taxa påträffas i vatten helt utan påverkan. 

 

 

M = medelvärde 

% = procentandel 

* = taxa påträffades endast i det kvalitativa provet 

 

Vid massförekomster av enskilda taxa har en uppskattning av tätheten för dessa taxa gjorts i 

ett eller flera av delproven. 
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Kärsbyån, Kärsby

Det. Anna Henricsson/Karin Johansson, Medins Biologi AB

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

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 7 5 2 1 1 3,2 0,4

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 1 0,2 0,0

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 3 6 1,8 0,2

HIRUDINEA, iglar

Erpobdella Erpobdella octoculata - (Linné, 1758) 3 3 2 6 1 1 1,6 0,2

Erpobdella Erpobdella sp. 0 3 0 2 1 0,6 0,1

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 4 5 3 40 42 32 44 52 42,0 5,3

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 82 28 25 71 32 47,6 6,0

HYDRACARINA, sötvattenskvalster

Hydracarina 0 3 0 2 0,4 0,1

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Baetis rhodani - (Pictet, 1843) 2 4 3 230 88 46 260 230 170,8 21,6

Baetis sp. 0 4 0 60 4 6 20 18,0 2,3

Ephemera danica - (Müller, 1764) 4 1 3 46 20 11 15,4 1,9

Ephemera sp. 3 1 3 6 1,2 0,2

Leptophlebia vespertina - (Linné, 1758) 1 2 3 1 0,2 0,0

Leptophlebia sp. 1 2 3 1 0,2 0,0

PLECOPTERA, bäcksländor

Nemoura Nemoura cinerea - (Retzius, 1783) 1 5 3 2 4 4Plecoptera 2,0 0,3

Nemoura Nemoura sp. 0 5 0 12 3 1 8Plecoptera 4,8 0,6

MEGALOPTERA, sävsländor

Sialis lutaria - (Linné, 1758) 1 3 2 1 0,2 0,0

TRICHOPTERA, nattsländor

Athripsodes sp. 0 0 3 1 0,2 0,0

Halesus sp. 0 5 0 4 3 1 1,6 0,2

Hydropsyche angustipennis - (Curtis, 1834) 1 1 3 4 1 1,0 0,1

Hydropsyche pellucidula - (Curtis, 1834) 2 1 3 40 16 2 60 55 34,6 4,4

Hydropsyche siltalai - Döhler, 1963 1 1 3 72 7 2 60 40 36,2 4,6

Hydropsyche sp. 0 1 0 4 2 4 2,0 0,3

Limnephilidae 0 5 0 20 13 6 2 8,2 1,0

Lype phaeopa - (Stephens, 1836) 4 4 2 2 2 1 1 1,2 0,2

Lype sp. 4 4 2 2 1 1 0,8 0,1

Polycentropus flavomaculatus - (Pictet, 1834) 1 3 3 30 44 9 12 11 21,2 2,7

Polycentropus irroratus - (Curtis, 1835) 1 3 3 5 36 7 12 2 12,4 1,6

Polycentropus sp. 1 3 3 55 12 5 2 14,8 1,9

Potamophylax cingulatus - (Stephens, 1837) 0 5 4 2 1 1 0,8 0,1

Potamophylax latipennis - (Curtis, 1834) 0 5 4 2 0,4 0,1

Rhyacophila sp. 0 3 3 3 5 1 8 6 4,6 0,6

COLEOPTERA, skalbaggar

Elodes Elodes sp. * 0 2 0

Limnius Limnius volckmari - Fairmaire, 1881 2 4 3 6 4 6 1 3,4 0,4

Orectochilus Orectochilus villosus - (Müller, 1776) 2 3 3 5 3 1 8 1 3,6 0,5

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 2 2 4 2 2,0 0,3

Chironomidae 0 0 0 468 429 146 190 164 279,4 35,3

Empididae 0 3 0 6 1 4 6 3,4 0,4

Limoniidae 0 0 0 2 1 0,6 0,1

Pediciidae 0 3 0 1 0,2 0,0

Simuliidae 0 1 0 14 28 36 52 32 32,4 4,1

GASTROPODA, snäckor

Acroloxus lacustris - (Linné, 1758) 4 4 2 1 1 2 0,8 0,1

Gyraulus sp. (albus-typ) 4 4 3 1 0,2 0,0

Gyraulus crista - (Linné, 1758) 4 4 2 Ov 16 5 1 7 5,8 0,7

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 12 27 4 7 10,0 1,3

SUMMA (antal individer): 1259 838 355 836 672 792,0 100

SUMMA (antal taxa): 28 26 24 23 21 24,4

Totalantal taxa 36 Danskt faunaindex 6 MISA 66

Medelantal taxa/prov 24,4 Surhetsindex 13 ASPT-index 5,4

Antal ind./kvm. 3 168 EPT-index 15 DJ-index 11

Diversitetsindex 3,30 Naturvärdesindex 3

2008-02-14

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Sökprov. Kärsbyån, Kärsby

Det. Anna Henricsson/Karin Johansson, Medins Biologi AB

Metod: Kvalitativt + NV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) * 3 3 0

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) * 3 3 0

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta * 0 2 0

HIRUDINEA, iglar

Erpobdella Erpobdella octoculata - (Linné, 1758) * 3 3 2

Erpobdella Erpobdella sp. * 0 3 0

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) * 4 5 3

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) * 1 2 2

HYDRACARINA, sötvattenskvalster

Hydracarina * 0 3 0

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Baetis rhodani - (Pictet, 1843) * 2 4 3

Baetis sp. * 0 4 0

Ephemera danica - (Müller, 1764) * 4 1 3

Ephemera sp. * 3 1 3

Leptophlebia vespertina - (Linné, 1758) * 1 2 3

Leptophlebia sp. * 1 2 3

PLECOPTERA, bäcksländor

Nemoura Nemoura cinerea - (Retzius, 1783) * 1 5 3 Plecoptera

Nemoura Nemoura sp. * 0 5 0 Plecoptera

MEGALOPTERA, sävsländor

Sialis lutaria - (Linné, 1758) * 1 3 2

TRICHOPTERA, nattsländor

Athripsodes sp. * 0 0 3

Halesus sp. * 0 5 0

Hydropsyche angustipennis - (Curtis, 1834) * 1 1 3

Hydropsyche pellucidula - (Curtis, 1834) * 2 1 3

Hydropsyche siltalai - Döhler, 1963 * 1 1 3

Hydropsyche sp. * 0 1 0

Limnephilus sp. (flavicornis-typ) * 0 5 0

Limnephilidae * 0 5 0

Lype phaeopa - (Stephens, 1836) * 4 4 2

Lype sp. * 4 4 2

Polycentropus flavomaculatus - (Pictet, 1834) * 1 3 3

Polycentropus irroratus - (Curtis, 1835) * 1 3 3

Polycentropus sp. * 1 3 3

Potamophylax cingulatus - (Stephens, 1837) * 0 5 4

Potamophylax latipennis - (Curtis, 1834) * 0 5 4

Rhyacophila sp. * 0 3 3

COLEOPTERA, skalbaggar

Elodes sp. * 0 2 0

Limnius Limnius volckmari - Fairmaire, 1881 * 2 4 3

Orectochilus Orectochilus villosus - (Müller, 1776) * 2 3 3

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae * 0 0 0

Chironomidae * 0 0 0

Empididae * 0 3 0

Limoniidae * 0 0 0

Pediciidae * 0 3 0

Simuliidae * 0 1 0

GASTROPODA, snäckor

Acroloxus lacustris - (Linné, 1758) * 4 4 2

Gyraulus sp. (albus-typ) * 4 4 3

Gyraulus crista - (Linné, 1758) * 4 4 2 Ov

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. * 1 1 0

SUMMA (antal individer): 1259 838 355 836 672 792,0 0

SUMMA (antal taxa): 33 31 27 26 25 28,4

Totalantal taxa 37 Danskt faunaindex 6 MISA ######

Medelantal taxa/prov 28,4 Surhetsindex 14 ASPT-index 5,4

Antal ind./kvm. ####### EPT-index 189 DJ-index ######

Diversitetsindex 0,00 Naturvärdesindex #####

2008-02-14

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2000). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Kärsbyån, Kärsby

Vattenområdesuppgifter

Sjö/vattendrag: Kärsbyån Län: 5 Östergötland

Lokalnummer: - Kommun: Motala

Lokalnamn: Kärsby Top. Karta: 8F NV

Huvudflodområde: 67 Motala ström Lokalkoordinater: 6494020 / 1452140

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 27 828

Provtagare: Mikael Christensson Provyta (m2): 0,25

Organisation: Medins Biologi AB Antal prov: 5

Syfte: MKB Kemiprov (j/n): nej

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Lokalens maxdjup: 0,7 m

Lokalens bredd: 8 m Vattenhastighet: ström (0,2 - 0,7 m/s)

Vattendragsbredd (våt yta): 8 m Grumlighet: klart

Bredd (mätt/uppskattad) uppskattad Vattenfärg: klart

Vattennivå: medel Vattentemperatur: 1 °C

Lokalens medeldjup: 0,35 m Trofinivå: mesotrof

Märkning av lokal: 0-10 m uppströms träbro.

Bottensubstrat och vattenvegetation (dominerande typ och täckningsgrad i %)

Oorganiskt mtrl, dom. 1: fin sten Vegetationstyp, dom. 1: mossor

Oorganiskt mtrl, dom. 2: grov sten Vegetationstyp, dom. 2: -

Oorganiskt mtrl, dom. 3: fina block Vegetationstyp, dom. 3: -

Finsediment: saknas Övervattensv: saknas Fin detritus: <5%

Sand: saknas Flytbladsv: saknas Grov detritus: 5-50%

Grus: <5% Långskottsv: saknas Fin död ved: <5%

Fin sten: >50% Rosettväxter: saknas Grov död ved: <5%

Grov sten: 5-50% Mossor: <5 %

Fina block: <5% Påväxtalger: saknas

Grova block: <5%

Häll: saknas

Närmiljö 0-30 m (Dominerande typer)

Dominerande 1: lövskog Dominerande 2: - Dominerande 3: -

Strandzon 0-5 m Vegetationstyp: Dom. art: Sub.dom. art:

Dominerande 1: träd al gran

Dominerande 2: - - -

Dominerande 3: - - -

Beskuggning: >50%

Påverkan Typ: Styrka:

A: - -

B: - -

C: - -

Övrigt

2008-02-14

Öringrom observerades. Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med 

ett kvalitativt prov.
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ÖVERSIKTSKARTA ÖVER DELOMRÅDEN 
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TABELL ÖVER KÄNDA SIGNALARTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



BROMMA-KÄRSBYÅN
SIGNALARTER
Art svensk namn X-koordinat Y-koordinat substrat Delområde signalstyrka övrigt
SVAMPAR
Daedaleopsis confragosa tegelticka sälg 5 *
Dichomitus campestris hasselticka hassel 5 3
Encoelia furfuracea läderskål hassel 5 2
Plicaturopsis crispa kantarellmussling 6493820 1452650 asplåga 5 3
Skeletocutis nivea fläckticka asklåga 5 *
LAVAR
Accrocordia gemmata grå vårtlav alm 9 *
Arthonia spadicea glansig rostfläck hassel 9 3
Bacidia rubella lönnlav alm 9 1
MOSSOR
Antitrichia curtipendula fällmossa asp 5 3
Herzogiella seligeri stubbspretmossa allåga 5 2
Ulota crispa krusig ulota hassel 5 2
KÄRLVÄXTER
Matteuccia struthiopteris strutbräken 9
Carex remota skärmstarr 9
Tilia cordata lind 8
Calla palustris missne 9
VEDINSEKTER
Aromia moschata myskbock 6493910 1452625 sälg 5 gnagspår

* Naturvärde enl ekologisk katalog
1 = lågt signalvärde
2 = medelgott signalvärde
3 = högt signalvärde
signalstyrka enl flora över kryptogamer
(ej ormbunksväxter)




