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Hagbyån och Halltorpsån 
Utdrag från VISS, 12 nov 2013 
 

gul = måttlig ekologisk status ,  grön= god ekologisk status 
 

HAGBYÅN (från mynningen och uppströms) 
 
Mynningen – Svartabäcken (Runtorp) 
Ekol: Måttlig 
 
Vattendragets ekologiska status har bedömts som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara medel. 
Status för fisk har bedömts vara måttlig och har varit avgörande för bedömningen.  
Klassning av påväxtalger visar på god status och stöds av bedömningen av fosfor som också ger 
god status. Halterna av fosfor ligger dock nära gränsen till måttlig status.  
De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för näringsämnen 
(god status) och försurning (ej klassat), har sammantaget god status.  
Bedömning av morfologi och konnektiviteten visar på måttlig status och stöder bedömningen 
av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med 
morfologisk påverkan och vandringshinder. 
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Svartabäcken-Jansabäcken 
Ekol: 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 dålig status och stöder bedömningen av ekologisk 
status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med vandringshinder. 
 
Svartabäcken – Vänsjösjön 
Ekol Status: Måttlig (var bra 2009) 
 
Vattendragets ekologiska 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. Bedömning av övriga biologiska och fysikalisk-kemiska 
parametrar saknas. Bedömning av hydrologi och morfologi 
visar på hög och god status. Konnektivitet visar på eventuell 
påverkan av vandringshinder. 
Bedömning 2009: Statusklassning baserad på expertbedömning 
av fisk (god status). 
 
Virkesjöbäcken 
Ekol: Måttlig 
 
Vattendragets ekologiska status har klassificerats som 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. 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 
dålig status.  
Bedömning avhydrologin visar på hög status.  
Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med försurning och 
morfologisk påverkan och vandringshinder. 
 
Jansabäcken (utlopp Hultebräan) 
Ekol Status: Måttlig (var bra 2009) 
 
Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig 
med stöd av fisk, hydrologi och konnektivitet. 
Tillförlitligheten är medel. 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 dålig status. Bedömning av 
hydrologi och konnektivitet visar på måttlig status och stöder 
klassningen. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten 
ha problem med försurning, hydrologisk påverkan och 
vandringshinder. 
 
2009s bedömning var: Statusklassning baserad på expertbedömning av fisk som visar på god 
status. Även försurning bedöms till god status. 



Vansjösjön-Källan 
Ekol Status: god (var måttlig) 
 
Vattendragets ekologiska status har bedömts som god. Tillförlitligheten är låg.  
Status för fisk är bedömd till god och har varit avgörande för klassningen.  
Bedömning av övriga biologiska parametrar saknas. 
De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för näringsämnen 
(ej klassat) och försurning (god status), har sammantaget god status. Bedömning av hydrologi 
visar på hög status och morfologi och konnektivitet på god status. 
 
2009s bedömning var: Osäker klassning god mot måttlig status. Statusklassning baserad på 
bedömning av närsalter och försurning (måttlig status). Expertbedömning av fisk visar på god 
status och bottenfauna på hög status. 
 
Örsjöån: Jansabäcken – källan 
Ekol Status: måttlig 
 
Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara god. 
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 (ej klassat) och försurning 
(dålig status), har sammantaget dålig status. Bedömning av konnektivitet visar på måttlig 
status och stöder bedömningen av ekologisk status. Utifrån klassningarna bedöms 
vattenförekomsten ha problem med försurning och vandringshinder 
 
HALLTORPSÅN (från mynningen och uppströms) 

Mynning-överledning till Hagbyån (vid Pårdy) 
Ekol Status: måttlig 
 
Vattendragets ekologiska status har klassificerats som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara 
medel. Status för påväxtalger visar på måttlig status och verifieras av bedömning av fosfor. 
Expertbedömning av fisk visar på god status. Bedömning av morfologi och konnektivitet 
visar på måttlig status och stöder ej bedömning av fisk. Utifrån klassningarna bedöms 
vattenförekomsten ha problem med övergödning och eventuellt morfologisk påverkan 
och vandringshinder. Ytterligare prov av påväxtalger har tagits under 2013 och resultat 
har betydelse för verifiering av status. 
 

Påryd-Källan 
Ekol 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Åleboån (överledning hagbyån-halltorpsån)  
Ny i statusklassning 2013 
 
Första delen: status :god 
Vattendragets ekologiska status har bedömts som 
god. Tillförlitlighet bedöms vara medel. Status för 
fisk har bedömts vara god och har varit 
avgörande för bedömningen. Bedömning av 
övriga biologiska och fysikalisk-kemiska 
parametrar saknas. Bedömning av hydrologi och 
morfologi visar på hög status. Troligen är 
vattenförekomsten naturligt artfattig och känslig 
för uttorkning. 
 
Andra delen: status: Måttlig 
 
Vattendragets ekologiska status har bedömts som måttlig. Tillförlitlighet bedöms vara låg.  
Status för fisk har bedömts vara god. Bedömning av övriga biologiska parametrar saknas. 
De allmänna förhållandena, som är en sammanvägning av klassificeringarna för 
näringsämnen (ej klassat) och försurning (dålig status), har sammantaget dålig status och 
har varit avgörande för bedömningen av ekologisk status. Försurning kan dock enbart sänka 
statusen till måttlig status. Bedömning av morfologi och konnektiviteten visar på god 
respektive måttlig status. Utifrån klassningarna bedöms vattenförekomsten ha problem med 
försurning och morfologisk påverkan. 
 

 

 
  

SAMMANFATTADE PROBLEM 

Övergödning: nedre delen Halltorpsån 

Försurning: Hagbyån och Halltorpsån, övre delen 

Fisk: flera sträckor Hagbyån 

Vandringshinder, konnektivitet, morfologi (nästan alla 
förekomster) 
 
 



Morfologi, vandringshinder och konnektivitet 
 
 
Text från länsstyrelsen: 
 
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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