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INLEDNING 
 
 
Föreliggande undersökning har bekostats av Ivösjökommittén, som är en arbetsgrupp inom 
Skräbeåns vattenråd. 
 
Kiselalger är ofta den dominerade gruppen inom de s.k. påväxtalgerna, vilka sitter fast på 
eller lever i direkt anslutning till olika typer av substrat i vattnet (t.ex. stenar eller växter). 
Påväxtalgerna spelar en viktig roll som primärproducenter, särskilt i rinnande vatten. Kiselal-
ger används allmänt för att bedöma vattenkvalitet i Europa, liksom i många andra länder. I 
Hering et al. (2006) rekommenderas kiselalger som bioindikator i de flesta typer av europe-
iska vattendrag. Metoden baseras på det faktum att alla kiselalger har optima med avseende 
på tolerans eller preferens för olika miljöförhållanden (näringsrikedom, lättnedbrytbar orga-
nisk förorening, surhet mm.). 
 
 
 
 
 
METODIK 
 
 
Kiselalgsprovtagningen utfördes av Marie Eriksson, Länsstyrelsen Skåne, samt Annelie Berg, 
Bromölla kommun, den 18 september 2014 i Väjlabäcken och Fäbrobäcken, nära bäckarnas 
inflöden i Ivösjön. Provtagningen utfördes enligt metod SS-EN 13946 (SIS 2014a) och Na-
turvårdsverkets Handledning för miljöövervakning, undersökningstyp ”Påväxt i rinnande vat-
ten – kiselalgsanalys” (Naturvårdsverket 2009). Prov togs från växter och fixerades med eta-
nol. Fullständiga fältprotokoll finns hos Länsstyrelsen Skåne samt skickas till datavärd. 
 
Kiselalgsanalysen utfördes av Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB, enligt metod SS-EN 
14407 (SIS 2014b) och Naturvårdsverkets Handledning för miljöövervakning, undersöknings-
typ ”Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys” (Naturvårdsverket 2009).  
 
 
IPS och statusklassning  
 
Statusklassningen av provtagningslokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS (Indice 
de Polluo-sensibilité Spécifique). I gränsfall mellan klasser beaktades även stödparametrarna 
%PT (Pollution Tolerante valves) och TDI (Trophic Diatom Index). Uträkningen av kise-
lalgsindex gjordes med hjälp av programvaran Omnidia 5.3 (http://omnidia.free.fr/). 
 
IPS, Indice de Polluo-sensibilité Spécifique (Coste i Cemagref 1982) är utvecklat för att visa 
påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening i ett vattendrag. Indexet 
bygger på alla noterade kiselalgsarter och beräknas med hjälp av formeln enligt Zelinka & 
Marvan (1961):  

∑AjIjVj/ ∑AjVj 
 

där Aj är den relativa abundansen i procent av taxon j, Vj är indikatorvärdet hos taxon j (1-3, 
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där ett högt värde betyder att ett taxon endast tål begränsade ekologiska variationer, dvs. är en 
stark indikator) och Ij är föroreningskänsligheten hos taxon j (1-5, där ett högt värde visar en 
hög föroreningskänslighet). Resultat erhållna enligt formeln ovan räknas om till skalan 1-20 
(enligt 4,75 * ursprungligt indexvärde – 3,75), där 20 är värdet för bästa vattenkvalitet. 
 
Som komplement till IPS-indexet görs en beräkning av TDI, Trophic Diatom Index, och 
%PT, Pollution Tolerant valves – en klassificering av kiselalger utifrån deras tolerans mot 
näringsrikedom respektive lättnedbrytbar organisk förorening. Dessa index är avsedda att 
fungera som stödparametrar, framför allt när IPS-indexet ligger nära en klassgräns. TDI, 
Trophic Diatom Index, enligt Kelly (1998) beräknas på samma sätt som IPS. Skillnaden är att 
känslighetsvärdet anger känsligheten mot näringsrikedom, och att låga värden visar en hög 
känslighet. Observera att vi i Sverige använder TDI-versionen från 1998 och inte den revide-
rade versionen, eftersom den inte fungerar lika bra för svenska förhållanden. %PT, Pollution 
Tolerant valves, anger andelen kiselalger som är klassificerade som toleranta mot lättnedbryt-
bar organisk förorening enligt Kelly (1998).  
 
Utvärderingen av resultaten har gjorts enligt tabell 1 (Naturvårdsverket 2007).  
 
 
Tabell 1. Klassgränser för kiselalgsindexet IPS samt stödparametrarna %PT och TDI. Vidare anges 
nationellt referensvärde för IPS samt EK-värden (= ekologisk kvot, dvs. IPS-värde/referensvärde). 
 

Klass Status IPS-värde EK-värde %PT TDI 
 Referensvärde 19,6  - - 

1 Hög ≥ 17,5 ≥ 0,89 < 10 < 40 

2 God ≥ 14,5 och < 17,5 ≥ 0,74 och < 0,89 < 10 40-80 

3 Måttlig ≥ 11 och < 14 ≥ 0,56 och < 0,74 < 20 40-80 

4 Otillfredsställande ≥ 8 och < 11 ≥ 0,41 och < 0,56 20-40 > 80 

5 Dålig < 8 < 0,41 > 40 > 80 

 
 
 
ACID och surhetsklassning 
 
För att visa vilken pH-regim vattendraget tillhör har surhetsindexet ACID, Acidity Index for 
Diatoms (Andrén & Jarlman 2008), använts. Indexet skiljer inte mellan försurning orsakad av 
människan respektive naturlig surhet och det är framtaget framför allt för att bedöma surheten 
i vattendrag med pH lägre än 7. Beräkningar har gjorts enligt  
 

ACID = [log((ADMI/EUNO)+0,003)+2,5] + 
[log((circumneutrala+alkalifila+alkalibionta)/(acidobionta+acidofila)+0,003)+2,5] 
 

*En täljare eller nämnare = 0 ersätts med 1, när relativa abundansen uttrycks som procent. I Omnidia anges 
den relativa abundansen av van Dams grupper i promille, varvid 0 ersätts med 10.  
  
Den första delen av indexet baseras på kvoten av den relativa abundansen av artkomplexet 
Achnanthidium minutissimum (ADMI) och släktet Eunotia (EUNO). Den andra delen av in-
dexet tar hänsyn till alla kiselalger i provet och baseras på följande indelning enligt van Dam 
et al. (1994):   
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• acidobiont – huvudsakligen förekommande vid pH < 5,5  
• acidofil – huvudsakligen förekommande vid pH < 7  
• circumneutral – huvudsakligen förekommande vid pH-värden omkring 7  
• alkalifil – huvudsakligen förekommande vid pH > 7  
• alkalibiont – endast förekommande vid pH > 7 
 

Klassningen har gjorts enligt tabell 2 (Naturvårdsverket 2007). Färgmarkeringarna för sur-
hetsklasserna har anpassats till Naturvårdsverket Handbok 2007:4 (kap. 4.2.2 sid. 66) vilket 
medför att både alkaliskt och nära neutralt visas med blå färg (tabell 2). Surhetsklassen mått-
ligt surt blir följaktligen grön, surt blir gul och mycket surt orange/röd.  
 
 
Tabell 2. Bedömning av surhet i vattendrag med hjälp av kiselalgsindexet ACID; indelning i fem sur-
hetsklasser. Klasserna visar olika stadier av surhet – inte om eventuell surhet har naturligt eller an-
tropogent ursprung. För varje surhetsklass anges motsvarande medel- och minimum-pH. 
 

Surhetsklass Surhetsindex 
ACID 

Motsvarar medel-pH 
(medelvärde för 12 mån. 

före provtagning) 
Motsvarar pH-

minimum 

Alkaliskt ≥ 7,5 ≥ 7,3  

Nära neutralt 5,8-7,5 6,5-7,3  

Måttligt surt 4,2-5,8 5,9-6,5 < 6,4 

Surt 2,2-4,2 5,5-5,9 < 5,6 

Mycket surt < 2,2 < 5,5 < 4,8 

 
 
En expertbedömning avseende statusklassning kan behöva göras när indexvärdet för IPS lig-
ger i närheten av en klassgräns och stödparametrarna hamnar i en annan statusklass. Även för 
ACID-indexet tillämpas i vissa fall en expertbedömning, t.ex. om kiselalgssamhället helt do-
mineras av alkalifila och alkalibionta arter. Indexet är framtaget främst för att spegla surhets-
förhållandena i vatten med pH lägre än 7. 
 
 
 
Deformerade kiselalgsskal 
 
I denna undersökning beräknades även förekomsten av deformerade, dvs. missbildade kisel-
algsskal. Erfarenheter från andra undersökningar (Falasco et al. 2009, Eriksson & Jarlman 
2011) har visat att andra typer av föroreningsbelastning än näringsämnen och organiskt 
material, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande, kan orsaka missbildningar på kisel-
algsskalen.  
 
Ett utvecklingsarbete har påbörjats i Sverige för att testa om missbildningar på kiselalger kan 
fungera som en miljögiftsindikator (Kahlert 2012), varvid påverkan av tungmetaller och ke-
miska bekämpningsmedel undersökts. Gränser för påverkan/icke påverkan finns i dagsläget 
inte framtagna för Sverige, men enligt Kahlert 2012 indikerar en missbildningsfrekvens över 
1 % påverkan av tungmetaller eller bekämpningsmedel. Detta överensstämmer med den pre-
liminära indelning som använts de senaste åren (tabell 4). Skalen kan ha olika typer och gra-
der av deformationer (tabell 3). Det finns emellertid för närvarande inte några belägg för att 
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en viss typ av miljögift ger vissa specifika skador på kiselalgerna. 
 
 
Tabell 3. Indelning av olika deformationstyper samt förklaring av vad som ingår i respektive kategori 
(enligt Maria Kahlert, SLU, Jarlman Konsult AB, Lund, och Medins Biologi AB, Mölnlycke). 
 

A1 onormal form – svag missbildning B1 onormalt mönster – svag missbildning 
A2 onormal form – tydlig missbildning B2 onormalt mönster – tydlig missbildning 

 
Onormal form: Onormalt mönster: 
asymmetri 
böjning 
inbuktning 
utbuktning 
övriga avvikelser i form 

avvikande striering 
avvikande raf 
övriga avvikelser i mönster 

 
 
Tabell 4. Preliminär indelning av påverkansgrad (enligt Jarlman Konsult AB, Lund, och Medins Biologi AB, 
Mölnlycke).  

 

Preliminär påverkansgrad: 
< 1 % ingen eller obetydlig påverkan 
1-5 % svag–tydlig påverkan 
5-10 % tydlig–stark påverkan 
> 10 % stark–mycket stark påverkan 

 
 
 
Artantal och diversitet 
 
Vanligen används varken antalet räknade arter eller diversiteten för att bedöma förhållandena 
på en lokal, men är båda mycket låga (< 15 räknade arter; < 1,50) kan det bero på någon form 
av störning på lokalen.  
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
 
 
Beräknade indexvärden för IPS, %PT, TDI och surhetsindexet ACID samt andelen deforme-
rade kiselalgsskal finns i tabell 5. Artlistor samt en sammanställning för varje lokal för sig 
finns sist i denna rapport. 
 
Statusklassningen av lokalerna gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS, som visar graden 
av påverkan av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening. Väjlabäcken hade ett 
mycket lågt värde på IPS som motsvarar klass 5, dålig status (tabell 5). Andelen förore-
ningstoleranta kiselalger (%PT) var relativt hög, liksom mängden näringskrävande former. 
Vid provtagningen noterades att bottnen på vattendragssträckan mellan lokalen och Ivösjön 
var svartfärgad och luktade svavelväte, vilket bör tyda på syrebrist. 
 
IPS-indexet i Fäbrobäcken visade klass 1, hög status, men indexvärdet ligger nära gränsen 
mot klass 2, god status. Mängden näringskrävande kiselalger (TDI) var något förhöjd, men 
andelen föroreningstoleranta former (%PT) var liten. 
 
Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden i båda vattendragen (tabell 5), vil-
ket tyder på att årsmedelvärdet för pH ligger mellan 6,5-7,3. I Väjlabäcken låg indexvärdet 
relativt nära alkaliska förhållanden (årsmedel-pH över 7,3). 
 
 
Tabell 5. Antal räknade arter, diversitet, kiselalgsindexen IPS, %PT, TDI och ACID, med status- och 
surhetsklassning enligt Naturvårdsverket (2007), samt andel deformerade kiselalgsskal i Väjlabäcken 
(Si105M) och Fäbrobäcken (Si106M), 2014-09-18.  
 

 
 
 
Andelen deformerade (missbildade) kiselalgsskal var liten (1,4 %) i Väjlabäcken, vilket kan 
innebära en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller liknande (tabell 5, figur 1). I 
Fäbrobäcken noterades 0 % deformerade skal, vilket betyder ingen/obetydlig påverkan. 
 
I Väjlabäcken var både antalet räknade arter och diversiteten låga, 15 st. respektive 1,60. 
Detta tyder på att någon form av störning föreligger på lokalen. Drygt 70 % av kiselalgssam-
hället utgjordes av Lemnicola hungarica (figur 1), som är tolerant mot hög näringspåverkan 
och även mot lättnedbrytbar organisk påverkan. Den näst vanligaste arten, Navicula (Sellap-
hora) seminulum, är också föroreningstolerant. 
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Figur 1. Lemnicola hungarica, som dominerade kiselalgssamhället i Väjlabäcken. Varje individ av ar-
ten består av två skal med olika mönster (de två bilderna t.v.). Bilderna i mitten och till höger visar 
deformerade skal med svaga inbuktningar (foto: Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB). 
 
 
I Fäbrobäcken förekom både arter som trivs i näringsfattiga vatten, t.ex. Achnanthidium hel-
veticum, Brachysira neoexilis, Fragilaria gracilis, Gomphonema exilissimum samt Navicula 
radiosa (figur 2), och arter som är typiska för näringsrika miljöer – Amphipleura pellucida, 
Cocconeis placentula-gruppen samt Ulnaria ulna var. acus. Även en del representanter för 
Eunotia-släktet förekom. Dessa finns framför allt i näringsfattiga, mer eller mindre sura mil-
jöer. 
 

 

 
 

 

Figur 2. Navicula radiosa förekom i Fäbrobäcken 2014 (foto: Amelie Jarlman, Jarlman Konsult AB). 
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ARTLISTOR 

 
 
 
 
Förklaring till artlistor:  
 

Det. = person som utfört artbestämning och räkning  
 
S = visar föroreningskänsligheten enligt en skala 1-5, där 1 betyder föroreningstolerans och 5 betyder 
föroreningskänslighet  
 
V = indikatorvärde enligt en skala 1-3, där 3 betyder att arten är en stark indikator  
 
pH = surhetsvärde, där 1 = acidobiont, 2 = acidofil, 3 = circumneutral, 4 = alkalifil och 5 = alkalibiont 
(se förklaring nedan)  
 
cf. = confer (jämför), vilket innebär en viss osäkerhet i artbetsämningen 
 
 
Index och hjälpparametrar:  
IPS = Indice de Polluo-sensibilité Spécifique  

TDI = Trophic Diatom Index  

% PT = % Pollution Tolerante valves  

ACID = ACidity Index for Diatoms  
 
 
Följande parametrar används för att räkna ut ACID:  
ADMI (%) = artkomplexet Achnanthidium minutissimum  

EUNO (%) = släktet Eunotia  

Acidobiont (‰) = arter med optimalt pH < 5,5 

Acidofil (‰) = arter som i huvudsak förekommer vid pH < 7 

Circumneutral (‰) = arter som i huvudsak förekommer vid pH omkring 7 

Alkalifil (‰) = arter som i huvudsak förekommer vid pH > 7 

Alkalibiont (‰) = arter med förekomst enbart vid pH > 7 

Odefinierad (‰) = arter med odefinierat pH-optimum 
 
Deformerade (%) = andelen deformerade, dvs. missbildade, skal  
 
Medelbredd ADMI (µm) = medelbredden av 10-20 individer av artgruppen Achnanthidium 
minutissimum (ADMI) beräknas. Denna bestämmer vilken grupp alla räknade ADMI-skal i provet ska 
tillhöra: ADM1 (mean width < 2,2 µm), ADMI (mean width 2,2-2,8 µm) eller ADM3 (mean width > 
2,8 µm), Naturvårdsverket 2009. ADM1 brukar förekomma i mycket näringsfattiga vatten på högre 
höjder, ADMI förekommer i näringsfattiga och måttligt näringsrika vatten, medan ADM3 finns i 
näringsrika vatten 
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Si105M. VÄJLABÄCKEN, nära inflödet i Ivösjön
2014-09-18

Lokalkoordinater: 6215145 / 1411230

Metodik: SS-EN 14407 + NV:s Handledning för miljöövervakning

Det.  Amelie Jarlman
Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Antal

skal cf. frekvens (%) def. skal
Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8!m) ADM3 4,0 1 3 6 1,4
Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 11 2,6
Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 13 3,0
Gomphonema acuminatum Ehrenberg GACU 4,0 2 4 2 0,5
Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing var. parvulum GPAR 2,0 1 3 2 0,5
Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 4 0,9
Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4,0 1 4 2 0,5
Lemnicola hungarica (Grunow) Round & Basson LHUN 2,0 3 4 305 71,3 6
Meridion circulare (Greville) Agardh var. circulare MCIR 4,2 1 4 4 0,9
Meridion circulare (Greville) Agardh var. constrictum (Ralfs) Van Heurck MCCO 4,5 1 4 1 0,2
Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3,5 2 3 4 0,9
Navicula radiosa Kützing NRAD 5,0 2 3 3 0,7
Navicula seminulum Grunow NSEM 1,5 2 3 65 15,2
Nitzschia sp. NZSS 1,0 2 0 2 0,5
Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 4 0,9
SUMMA (antal skal): 428 6
SUMMA (antal taxa): 15
Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 15 TDI (0-100): 59,7 ADMI (%): 1,4 Acidofil (‰): 0 Alkalibiont (‰): 0
Diversitet: 1,60 % PT: 19,2 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 187 Odefinierad (‰): 14
IPS (1-20): 5,9 ACID: 7,14 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 799 Deformerade (%): 1,4

Medelbredd 
ADMI (µm):

3,05

Si106M. FÄBROBÄCKEN
2014-09-18

Lokalkoordinater: 6226496 / 1419414

Metodik: SS-EN 14407 + NV:s Handledning för miljöövervakning

Det.  Amelie Jarlman
Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Antal

skal cf. frekvens (%) def. skal
Achnanthes linearioides (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot ALIO 5,0 1 3 4 1,0
Achnanthidium helveticum (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADHE 5,0 2 4 1 0,2
Achnanthidium minutissimum group II (mean width 2,2-2,8!m) ADMI 5,0 1 3 137 33,7
Amphipleura pellucida (Kützing) Kützing APEL 4,0 1 4 4 1,0
Brachysira neoexilis Lange-Bertalot BNEO 5,0 1 2 3 0,7
Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 162 39,9
Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Mills var. bilunaris EBIL 5,0 2 2 2 0,5
Eunotia botuliformis Wild, Nörpel & Lange-Bertalot EBOT 5,0 1 2 1 0,2
Eunotia implicata Nörpel, Lange-Bertalot & Alles EIMP 5,0 2 2 12 3,0
Eunotia incisa Gregory var. incisa EINC 5,0 1 2 12 3,0
Eunotia minor (Kützing) Grunow EMIN 4,6 1 2 16 3,9
Eunotia sp. EUNS 5,0 1 2 4 1,0
Fragilaria gracilis Østrup FGRA 4,8 1 3 4 1,0
Gomphonema exilissimum (Grunow) Lange-Bertalot & Reichardt s.l. GEXLsl 5,0 1 3 3 0,7
Gomphonema hebridense Gregory GHEB 4,0 2 3 2 0,5
Gomphonema insigniforme Reichardt & Lange-Bertalot GISF 0,0 0 0 3 3 0,7
Gomphonema pumilum (Grunow) Reichardt & Lange-Bertalot s.l. GPUMsl 4,5 1 4 2 0,5
Karayevia oblongella (Oestrup) Aboal KOBG 4,5 1 3 1 0,2
Navicula radiosa Kützing NRAD 5,0 2 3 11 2,7
Nitzschia acidoclinata Lange-Bertalot NACD 5,0 1 3 1 0,2
Nitzschia gracilis Hantzsch NIGR 3,0 2 3 4 1,0
Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 3 0,7
Ulnaria danica (Kützing) Compère & Bukhtiyarova UDAN 4,0 1 4 4 1,0
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère var. acus (Kützing) Lange-Bertalot UUAC 4,0 1 4 10 2,5
SUMMA (antal skal): 406 0
SUMMA (antal taxa): 24
Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 24 TDI (0-100): 32,2 ADMI (%): 33,7 Acidofil (‰): 123 Alkalibiont (‰): 0
Diversitet: 2,62 % PT: 1,7 EUNO (%): 11,6 Circumneutral (‰): 419 Odefinierad (‰): 7
IPS (1-20): 17,7 ACID: 6,31 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 451 Deformerade (%): 0,0

Medelbredd 
ADMI (µm):

2,77
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KORT RAPPORT FÖR VARJE PROVTAGNINGSLOKAL 
 
 
 
 

Förklaring: 
 
Lokaluppgifter 
I förekommande fall anges lokalnummer, vattendragsnamn, lokalnamn, län, provtagningsdatum, lo-
kalkoordinater samt en kortfattad beskrivning i ord av provplatsen. Dessutom anges lokaluppgifter 
som är av betydelse för kiselalgssamhället: vattennivå, vattenhastighet, grumlighet, vattenfärg och 
temperatur samt vilket substrat som proven är tagna från. 
 
Index och hjälpparametrar: 

IPS = Indice de Polluo-sensibilité Spécifique 

TDI = Trophic Diatom Index 

% PT = % Pollution Tolerante valves 

ACID = ACidity Index for Diatoms 

 

Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening): 

1. Hög status 

2. God status 

3. Måttlig status 

4. Otillfredsställande status 

5. Dålig status 

 

Statusklassning (surhet): 

1. Alkaliskt 

2. Nära neutralt 

3. Måttligt surt 

4. Surt 

5. Mycket surt 
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Si105M. VÄJLABÄCKEN, nära inflödet i Ivösjön
Län: 12 Skåne Beskuggning: 5-50 %
Kommun: Bromölla Vattennivå: medel
Koordinater: 6215145/1411230 Vattenhastighet: lugnt
Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Grumlighet: mycket grumligt
Provtagning: Marie Eriksson/Annelie Berg Vattenfärg: färgat
Organisation: Lst Skåne/Skräbeåns vattenråd Vattentemperatur: 17,3°C
Analysmetodik: SS-EN 14407 Prov taget från: växt
Artanalys: Amelie Jarlman Antal borstade stenar: -

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 428 IPS: 5,9 (klass 5)
Antal räknade taxa: 15 TDI: 59,7 (klass 2 - 3)
Diversitet: 1,60 % PT: 19,2 (klass 3) Statusklassning (surhet)

EK (IPS): 0,30 (klass 5) ACID: 7,14 (klass 2)

Kommentar

2014-09-18

Provplats: nedströms vägbro där buskridå börjar i höjd med pumphus

DÅLIG STATUS

NÄRA NEUTRALT

Väjlabäcken hade ett IPS-index som motsvarar klass 5, dålig status och indexvärdet var mycket lågt. Antalet räknade arter 
var mycket lågt (15 st.) och diversiteten var låg. 71 % av kiselalgssamhället utgjordes av arten Lemnicola hungarica, som 
är näringskrävande och föroreningstolerant.

Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden. Indexvärdet ligger i den övre delen av klassintervallet och 80 % 
av samhället utgjordes av alkalifila arter (dvs. de som huvudsakligen förekommer vid pH över 7), vilket innebär att 
årsmedelvärdet för pH bör ligga i den övre delen av intervallet 6,5-7,3.

Andelen missbildade kiselalgsskal var 1,4 %, vilket kan tyda på en svag påverkan av bekämpningsmedel, metaller eller 
liknande.

Si106M. FÄBROBÄCKEN
Län: 12 Skåne Beskuggning: >50 %
Kommun: Bromölla Vattennivå: medel
Koordinater: 6226496/1419414 Vattenhastighet: lugnt
Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Grumlighet: klart
Provtagning: Marie Eriksson/Annelie Berg Vattenfärg: klart
Organisation: Lst Skåne/Skräbeåns vattenråd Vattentemperatur: 13,4°C
Analysmetodik: SS-EN 14407 Prov taget från: växt
Artanalys: Amelie Jarlman Antal borstade stenar: -

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 406 IPS: 17,7 (klass 1)
Antal räknade taxa: 24 TDI: 32,2 (klass 1)
Diversitet: 2,62 % PT: 1,7 (klass 1 - 2) Statusklassning (surhet)

EK (IPS): 0,90 (klass 1) ACID: 6,31 (klass 2)

Kommentar

2014-09-18

Provplats: uppströms träspång/gångled-cykelväg

HÖG STATUS

NÄRA NEUTRALT

  nära god status

IPS-indexet i Fäbrobäcken motsvarade klass 1, hög status, men indexvärdet ligger nära gränsen mot klass 2, god status. 
Det näringskrävande artkomplexet Cocconeis placentula utgjorde 40 % av kiselalgssamhället och Achnanthidium 
minutissimum group II, som framför allt finns i näringsfattiga till måttligt näringsrika vatten, 34 %. Andelen 
föroreningstoleranta former (%PT) var liten.

Surhetsindexet ACID visade nära neutrala förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör ligga mellan 6,5-7,3.

Andelen missbildade kiselalgsskal var 0 %.


