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Nya statusklassningar vattendrag nov 2013 
Renate Foks 18 nov 2013 
 

 
 
Ljungbyån (Huvudavrinningsområde) 2013-11-15     
- 
Ekologisk 
status 

Vattendrag Vattendrag 
(%) 

Vattendrag 
Storl. (km) 

Vattendrag 
Storl. (%) 

Sjö Sjö (%) Sjö Storl. 
(km2) 

Sjö Storl. 
(%) 

Hög 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 
God 5 19,2% 59,0 21,1% 1 100,0% 1,3 100,0% 
Måttlig 19 73,1% 205,8 73,5% 0 0,0% 0,0 0,0% 
Otillfreds
ställande 

2 7,7% 15,1 5,4% 0 0,0% 0,0 0,0% 

Dålig 0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 
Total 26 100% 279,9 100% 1 100% 1,3 100% 
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Ljungbyån 
Utdrag från VISS, 15 nov 2013 
 

 
Alla vattenförekomster: 26 delar av vattendrag, 1 sjö 
 

1. Från mynningen och uppströms t.o.m. Trekanten 
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1. Ljungbyån: Mynningen- Rasbäcken, Status = god, men risk! 
 
Vattendragets ekologiska status har bedömts som god. Tillförlitlighet bedöms vara god. Status för fisk 
har bedömts vara god och har varit avgörande för bedömningen. Bedömning av övriga biologiska 
parametrar saknas. De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för 
näringsämnen (hög status) och försurning (ej klassat), har sammantaget hög status. Bedömning av 
morfologi visar på måttlig status. Då bedömning av fisk har god tillförlitlighet har den ekologiska 
statusen bedömts till god trots eventuell påverkan av morfologi och vandringshinder. Det har dock 
bedömts finnas en risk för att god status inte uppnås 2021 p.g.a. att måttlig morfologisk status kan 
komma att leda till en försämring av den ekologiska statusen. 
 

2. Råsbäcken, status, måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska och 
fysikalisk-kemiska parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av morfologi visar på 
otillfredsställande status och stöder bedömningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms 
vattenförekomsten ha problem med morfologisk påverkan. 

3. Ljungbyån: mellan Råsbäcken – Holmabäcken,  Status: måttlig, var god 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för morfologi och konnektivitet i 
vattenförekomsten är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är låg då expertbedömning av fisk ger god 
status.  

4. Holmabäcken, Status: bra 

Vattendragets ekologiska status har bedömts som god. Tillförlitlighet bedöms vara medel. Status för fisk 
har bedömts vara god. Bedömning av övriga biologiska och fysikaliskt-kemiska parametrar saknas. 
Bedömning av hydrologi, morfologi och konnektiviteten visar på hög, god respektive god status. 
Vattenförekomsten är dock At risk eftersom passerbarhet är osäker för fiskvägar vid 
nedströmsliggande dammar.  

5. Ljungbyån: melland Holmabäcken Smedtorpsån, Status: måttig, var god 

Vattendragets ekologiska status har bedömts som måttlig med stöd av konnektiviteten. Tillförlitlighet 
bedöms vara låg då status för fisk har bedömts vara god. För övriga biologiska parametrar samt för de 
fysikaliskt- kemiska parametrarna saknas underlag för bedömning. Bedömning av hydrologi och 
morfologi visar på hög respektive god status medan konnektiviteten visar på måttlig status. 
Vattenförekomsten har problem med konnektiviteten. 

6. Smedbyån_ Ljungbyån-Äspebäcken, Status måttlig, var god! 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för konnektivitet i vattenförekomsten 
är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är låg då expertbedömning av fisk ger god status.. 

7. Ljungbyån: mellan Smedtorpsån-Gunnaboån, Status måttlig, var god! 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för morfologi och konnektivitet i 
vattenförekomsten är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är låg då expertbedömning av fisk ger god 
status.  
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2. Mellan Trekanten och Nybro 

 

8. Gunanboån: mellan Ljungbyån och Starbäcken, Status: måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska 
parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av morfologi och konnektivitet visar på måttlig 
status och stöder bedömningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten 
ha problem med morfologisk påverkan och vandringshinder. 

2009: Statusklassning baserad på expertbedömning av fisk (måttlig status). Fosforhalter i uppströms och 
nedströms liggande vattenförekomster visar på hög till god status. Maltebodammen utgör defenitivt 
vandringshinder för all fisk, sträckan har dessutom flera mindre vandringshinder och har även påverkan 
från jordbruksmark och skogsvägar. 

9. Ljungbyån Gunnaboån- Gunnaboån (kvillen, parallell Gunnaboån), Status: måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska och 
fysikalisk-kemiska parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av morfologi och 
konnektivitet visar på måttlig respektive otillfredsställande status. Utifrån klassningarna bedöms 
vattenförekomsten ha problem med morfologisk påverkan och vandringshinder 

10. Gunnaboån: Starbäcken- Ljungbyån, status: Måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska och 
fysikalisk-kemsiska parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av hydrologi visar på hög 
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status, medans morfologi och konnektivitet visar på måttlig respektive dålig status. Utifrån 
klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med morfologisk påverkan och vandringshinder.  

11.  Starbäcken, Måttlig: var god! 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för konnektivitet i vattenförekomsten 
är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är dock låg då bedömning av fisk ger god status. 

12. Ljungbyån: Gunnaboån-Västrakullebäcken, status: måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska 
parametrar saknas underlag för bedömning. De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av 
klassificeringarna för näringsämnen (hög status) och försurning (ej klassat), har sammantaget hög 
status. Bedömning av hydrologi och morfologi visar på hög status. konnektivitet visar på dålig status 
och stöder bedömningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha 
problem med vandringshinder 

13. Smedtorpsån, status: Måttlig: men var god 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för konnektivitet i vattenförekomsten 
är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är låg då expertbedömning av fisk ger god status.  

14. Äspebäcken, status: måttlig, men var god 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för konnektivitet i vattenförekomsten 
är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är dock låg då bedömning av fisk ger god status. 
2009: Statusklassning baserad på expertbedömnig av fisk (god status). Källflöde med naturligt artfattig 
fiskfauna som är mindre känslig för morfologisk påverkan. Sparsamt med vandringshinder. 

15.  Västerakullabäcken, status: måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska och 
fysikalisk-kemiska parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av morfologi och 
konnektivitet visar på måttlig status och stöder bedömningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna 
bedöms vattenförekomsten ha problem med morfologisk påverkan och vandringshinder. 

16.  Sigfridsån, status: Måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. Status för fisk visar på 
måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska och fysikalisk-kemiska parametrar saknas 
underlag för bedömning. Bedömning av morfologi och konnektivitet visar på otillfredsställande och måttlig status och 
stöder klassningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med morfologisk 
påverkan och vandringshinder. 

17. Ljungbyån: Västrakullabäcken - Barkabäcken , status:  Otillfredställende 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som otillfredsställande. Tillförlitlighet bedöms vara 
medel. Status för fisk visar på otillfredsställande status och har varit avgörande för klassningen. För 
övriga biologiska och fysikalisk-kemiska parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av 
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konnektivitet visar på dålig status och stöder bedömningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna 
bedöms vattenförekomsten ha problem med vandringshinder. 

Dessutom: ej god kemisk status: Bly och kadmium överstiger tillåtna halter i flertal stationer 
provtagna inom Glasbruksprojektet 2006. Analys av icke metaller saknas. (2009) 
 
18. Bolanders Bäck, status: Måttlig 

 
Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för morfologi och konnektivitet i 
vattenförekomsten är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är låg då expertbedömning av fisk ger god 
status.  
 
Dessutom, ej god kemisk status: Kadmium i sediment överstiger tillåtna värden, en provtagning, 
Glasbruksprojektet 2006. Vattenhalt behöver analyseras. Analys av icke metaller saknas.  

19. Sigfridsån, status måttlig 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. Påväxtalger visar på god 
status och stämmer väl med bedömning av fosfor som visar på hög status. Bedömning av morfologi och 
konnektivitet visar på måttlig status och stöder klassningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna 
bedöms vattenförekomsten ha problem med morfologisk påverkan och vandringshinder. 

3. Uppströms, förbi Nybro 
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20. Bäck från Björnahult, måttlig,  men var god 

Ekologisk status är bedömd till måttlig med stöd av att statusen för morfologi och konnektivitet i 
vattenförekomsten är bedömd till måttlig. Tillförlitligheten är låg då expertbedömning av fisk ger god 
status. 2009: Statusklassning baserad på expertbedömning av fisk (god status). Källflöde med sannolikt 
naturligt artfattig fiskfauna mindre känslig för yttre påverkan. 

21. Lindåsabäcken, måttlig, men var god 

Vattendragets ekologiska status har bedömts som måttlig med stöd av konnektiviteten. Tillförlitlighet 
bedöms vara låg då status för fisk har bedömts vara god. Bedömning av övriga biologiska och 
fysikaliskt-kemiska parametrar saknas. Bedömning av hydrologi och morfologi visar på hög och god 
status. Konnektiviteten visar på måttlig status då det finns två dammar med osäker passerbarhet. 
Statusen behöver dock verifieras med provfisken och kontroll av vandringshinder. 

2009: Statusklassning baserad på expertbedömning av fisk (god status). Källflöde med sannolikt 
naturligt artfattig fiskfauna mindre känslig för yttre påverkan. 
 

22. Ljungbyån, mellan barkabäcken och Orranässasjön otillfredställande 
 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som otillfredsställande. Tillförlitlighet bedöms vara 
medel. Status för fisk visar på otillfredsställande status och har varit avgörande för klassningen. För 
övriga biologiska parametrar saknas underlag för bedömning. De allmänna förhållandena, som är en 
sammanvägning av klassificeringarna för näringsämnen (hög status) och försurning (dålig status), har 
sammantaget dålig status. Bedömning av hydrologi och morfologi visar på hög respektive god status. 
Konnektivitet visar på dålig status och stöder klassningen. Utifrån klassningarna bedöms 
vattenförekomsten ha problem med försurning och vandringshinder. 
 
Dessutom: kemisk status, uppnår ej god. Bly och kadmium överstiger tillåtna halter i sediment vid 
flertal stationer provtagna inom Glasbruksprojektet 2006. Kvicksilver och zink i sediment överstiger 
gränsvärde vid en station. 
 

23. Barkabäcken, måttlig 
 
Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk visar på måttlig status och har varit avgörande för klassningen. För övriga biologiska och 
fysikalisk-kemiska parametrar saknas underlag för bedömning. Bedömning av konnektivitet visar på 
måttlig status och stöder klassningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms 
vattenförekomsten ha problem med vandringshinder. 
 

24. Ljungbyån, källflöde God status, var måttlig! 
 

Vattendragets ekologiska status har bedömts som god. Tillförlitlighet bedöms vara medel. Status för fisk 
har bedömts vara god. Bedömning av övriga biologiska parametrar saknas. De allmänna förhållandena, 
som är en sammanvägning av klassificeringarna för näringsämnen (hög status) och försurning (ej 
klassat), har sammantaget hög status. Bedömning av hydrologi visar på hög status, morfologi och 
konnektiviteten visar på god status. 
 
2009: Statusklassning baserad på bedömning av försurning (måttlig status). Bedömning av fisk, 
försurning och fosfor visar på god status, bottenfauna på hög status och kontinuitet på otillfredställande 
status. Relativt orört källflöde till Ljungbyån. 
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Dessutom : uppnår ej god för kemisk status: Kadmium i sediment överstiger tillåtet värde på 3 av 6 
stationer provtagna inom Glasbruksprojektet 2006. Analys av icke metaller saknas. 
 
 

25. Norra Flottbäcken, God status, var måttlig! 
 

Vattendragets ekologiska status har klassificerats som god. Tillförlitligheten är bedömd till låg. 
Expertbedömning av fisk ger god status och har varit avgörande för bedömningen. För övriga biologiska 
parametrar saknas underlag för bedömning. De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av 
klassificeringarna för näringsämnen (ej klassat) och försurning (dålig status), har sammantaget måttlig 
status. Bedömning av hydrologi visar på god status och morfologi och konnektivitet på god status. 
Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med försurning. Status upprätthålls 
genom åtgärden kalkning. 
 
2009: Statusklassning baserad på expertbedömning och försurning som visar på god till otillfredställande 
status. Bedömning av fisk visar på god status. Status behöver verifieras genom analys av ytterligare 
biologiska data.  
 
26.Ljungbyån mellan Norra Flottbäcken och Orranäsassjön ,  status: god 
 
 Vattendragets ekologiska status har bedömts som god. Tillförlitlighet bedöms vara låg. Status för fisk är 
bedömd till god och har varit avgörande för bedömningen. Bedömning av övriga biologiska och 
fysikaliskt-kemiska parametrar saknas. Bedömning av hydrologi visar på hög status, medan morfologi 
och konnektiviteten visar på god status. 
 
 
Standardtext om morfologi och konnektivitet i VISS: 
Vattendragets morfologiska tillstånd beskriver de fysiska strukturer och funktioner som ett vattendrag 
uppvisar med avseende på variation i djup och bredd, strukturer och substrat, samt strandzonens och 
svämplanets strukturer, i relation till det typspecifika referensförhållandet. Variationen i vattendragets 
morfologiska tillstånd förekommer naturligt är en förutsättning för upprätthållande av vattendragets 
naturligt varierande livsmiljöer och biologiska mångfald. Nästan all påverkan på vattendragets 
morfologi leder till en förlust eller förändring av livsmiljöer vilket påverkar artsammansättning och 
populationsstrukturer, samt på sikt ekosystemfunktioner som t.ex. reningsförmåga, 
översvämningsskydd och produktion. När det morfologiska tillståndet, med hänsyn till effekterna av 
eventuella åtgärder, är bedömd som sämre än god innebär det att inte heller finns förutsättningar för 
att ekologisk status ska vara god. Vid bedömning av morfologin sammanvägs de enskilda parametrarna 
till kvalitetsfaktorn morfologiskt tillstånd som därmed är en genomsnittslig status för samtliga 
klassificerade parametrar. Konnektiviteten i vattendrag beskriver hur djur, växter, sediment och 
organiskt material har fri rörlighet i upp- och nedströms riktning (longitudinell konnektivitet), samt 
även fri rörlighet i sidled mellan vattendraget och omgivande landområden (lateral konnektivitet), i 
relation till det typspecifika referensförhållandet. Observera att konnektivitet för sediment och 
organiskt material beaktas av de morfologiska kvalitetsfaktorerna. Vid försämrad konnektivitet innebär 
det att en del organismer blir påverkade av fragmenterade och/eller minskade livsmiljöer vilket bl.a. 
kan innebära att vissa arter inte når sina lekområden och därför inte kan fullborda sin livscykel. När 
konnektiviteten, med hänsyn till effekterna av eventuella åtgärder (faunapassager/omlöp), är bedömd 
som sämre än god innebär det att det inte heller finns förutsättningar för att ekologisk status kan vara 
god. Vid bedömning av konnektivitet är den sämsta parametern utslagsgivande, eftersom det räcker att 
en parameter är sämre än god för att det ska få omfattande negativa konsekvenser för biologin. 
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