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Sammanfattning 
 
I projektet har Tidan och Friaåns nedre delar, till första definitiva vandringshindret, 
undersökts. Åarna mynnar ut i sydöstra Vänern och båda är kraftigt artificiellt påverkade. De 
ligger i en jordbruksbygd och är därmed naturligt näringsrika och vattnet är grumligt. Båda 
vattendragen är påverkade av vattenkraftverksutbyggnad. Friaån har rätats på en sträcka strax 
nedströms Lyrestad och Tidans mynning har successivt fyllts ut. Vattendragen är också 
muddrade på olika sträckor i åkerlandskapet. Åarna har här tvära, djupa kanter och 
bottenmaterialet består mest av lera. I åkerlandskapet har åarna ofta inga skyddszoner med 
skyddande vegetation, möjligen finns några enstaka träd. Förekomsten av död ved är nästan 
obefintlig. Kan Tidan och Friaån verkligen ha några naturvärden?  
 

Trots att både Tidan och Friaån är kraftigt påverkade finns flera strömmande partier 
med höga naturvärden. Detta gör att Tidans nedre delar sannolikt har god ekologisk status. 
Motiveringen är att ån har en stam av den Vänervandrande Tidanöringen och asp, som är en 
rödlistad fisk. Bottenfauna visar också på höga naturvärden. Vattenkvalitén i Tidan har 
successivt blivit bättre och då främst när det gäller totalfosfor. Kvävehalterna visar dock inte 
samma nedåtgående trend. 
 

Friaåns nedre delar kan sannolikt klassas som måttlig ekologisk status. Motiveringen 
är att de höga ammoniumhalterna efter Töreboda avloppsreningsverk omöjliggör för 
Vänernvandrande öring att komma tillbaka. I ån finns dock potentiella biotoper för öring och 
asp. För Friaån ses en trend att fosforvärdena har gått ner, samma trend ses dock inte för 
kväve och ammonium.  
 

De allra viktigaste åtgärdsförslaget för Tidan är att bevara de strömmande partierna, 
vilka hyser höga biologiska värden. För Friaån måste vattenkvalitén förbättras, vilket skulle 
medföra att den Vänervandrande öringen skulle kunna gå upp i Friaån. Det är av stor vikt att 
åarnas värden uppmärksammas mer i t.ex. media och speciellt för Friaån. Tidanöringen har 
gett stor publicitet för Tidan vilket är positivt.  

  
 



Abstract 
 
The rivers Tidan and Friaån have been studied from the river mouth to the first definitive   
wandering stop for fish. Both rivers open out in the south east of lake Vänern and they are 
both exposed to a considerable human influence. Parts of Tidan and Friaån run through an 
agricultural district and therefore they are naturally nutritious and the water is turbid. The 
rivers are both affected by hydroelectric power stations. Friaån has been made more straight 
lined in a distance near Lyrestad and the river mouth of Tidan has gradually been filled up. 
The rivers have also been dredged in some parts as they run through the agricultural 
landscape, and here the river edges are steep and the bottom substrate consists of clay. In the 
agricultural district, Tidan and Friaån have almost no protection area of vegetation near the 
water, just occasional trees, and the presence of dead wood is more or less nonexistent. Can 
really Tidan and Friaån have any nature values?           
 

Despite the fact that Tidan and Friaån both are intensely influenced by human activity 
there still remain streaming parts in the rivers with high nature values. The lower parts of 
Tidan can possibly be classified as god ecological status based on the argument that the river 
holds a population of salmon trout that is unique to lake Vänern. It can also hold the red listed 
fish rapacious carp, and the bottom fauna indicates high nature values. The quality of the 
water in Tidan has gradually become better since 1968, especially for total phosphorous. The 
nitrogen values have not shown the same downward trend. 
 

The lower parts of Friaån can possibly be classified as moderate ecological status 
based on the argument that the high ammonium values down stream the sewerage-treatment 
of Töreboda make it impossible for the salmon trout to live here. But there is a potential 
biotope for salmon trout and rapacious carp in Friaån. The quality of the water in Friaån 
shows downward trend for total phosphorous, but not for the nitrogen and ammonium values. 
 

The most important restoration recommendation for Tidan will be to protect the 
streaming parts of the river, which contain high biological values. For Friaån it will be to 
improve the water quality, which eventually could make it possible for the salmon trout to 
enter Friaån. It’s of great importance to attract attention to the nature values of Tidan and 
especially of Friaån. The salmon trout of Tidan has given a lot of publicity to Tidan, which is 
very positive. 
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Hur påverkade är Friaåns och Tidans åmynningar och finns 
naturvärdena kvar? En studie av två vattendrag vid Vänerns 
sydöstra strandlinje. 
  
1 Introduktion 
 
1.1 Naturliga vattendrag 
 
Höga biologiska värden finns ofta i mer opåverkade vattendrag med en naturlig 
vattendynamik, flöden och omgivning med stor andel naturskog och få mänskliga ingrepp i 
vattendraget. Vattenreglering och intensivt jord- och eller skogsbruk minskar ofta de 
biologiska värdena. Det rinnande vattnet skapar hydromorfologiska variationer i 
jordbrukslandskapet som meandrande slingor som skapats av erosions- och 
ackumulationszoner och de avsnörda meanderslingorna som bildar korvsjöar i det flacka 
landskapet. De övre delarna av det naturliga vattensystemet karakteriseras av ett snabbt 
rinnande och ofta syrerikt rent och klart vatten, som drar fram över sand-, grus-, och 
stenbotten (Naturvårdsverket 2003).  
 

Försurning, övergödning, utsläpp av miljögifter, utslagning av arter, samt fysiska 
ingrepp som kanalisering, kulvertering och vattenreglering av vattendrag är några av hoten 
mot den biologiska mångfalden i rinnande vatten. I dag finns inga vattendrag som är helt 
opåverkade av mänsklig aktivitet i södra Sverige (Liliegren et al. 1996). 
 
1.2 Biologin i rinnande vatten 
 
Strömmande vatten var antagligen det ursprungliga habitatet för många organismer. Myggor, 
trollsländor och dagsländor är några arter som sägs ha utvecklats i kallt rinnande vatten. Då de 
mesta av vattnet som når ån har varit i kontakt med marken i avrinningsområdet, har 
jordsammansättningen och geologin i avrinningsområdet en stor betydelse för vattenkemin i 
vattendraget. Vattendrag som rinner genom vulkaniska bergarter med t.ex. graniter, har ofta 
en låg andel av lösliga salter, vilket kan medföra att vattnet kan bli surt. Medan de vattendrag 
som rinner genom sedimentära bergarter med t.ex. sand- och kalksten, har relativt höga halter 
av lösta salter, vilket medför att vattnet antingen blir neutralt eller basiskt. Rinnande vatten 
hyser en mängd olika arter allt från virus och små bakterier till stora vertebrater. Små 
organismer finns i alla sorters rinnande vatten medan större akvatiska djur mer eller mindre är 
begränsade till större vattendrag (Giller & Malmqvist 1998). 
 
Mikroorganismer 
Bakterier finns i stort antal i vattendrags system men man vet inte mycket om dess ekologi. 
Det man vet är att bakterier är de största konsumenterna av lösligt organiskt material 
(dissolved organic matter, DOM). Bakterier är känsliga för lågt pH och deras effekt på 
nedbrytningen minskar därmed kraftig i sura vattendrag. Svamparna i vattendraget har en 
viktig funktion att uppfylla. Då t.ex. löv faller ner i vattendraget penetrerar svamphyferna 
lövvävnaden vilket gör att lövet blir mer tilltalande och näringsrikt för detritusätarna. Även 
svamparna begränsas av lågt pH (Giller & Malmqvist 1998). 
 
Växter 
Växter har en sammansatt roll för biologin i rinnande vatten. Deras uppgift är inte bara 
syrgastillförsel och bidra till habitatets mosaik utan också att agera som en huvudkanal för 
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energiflödet. Den viktigaste primära producenten i vattendraget är algen. De vanligast 
förekommande algerna är påväxtalger som kiselalger, grönalger och phytoflagellater. Där 
mossor växer byggs ett tredimensionellt habitat upp med komplexare struktur än vad bara 
klippor kan erbjuda. Detta medför hög densitet av evertebrater, vilka får skydd från det 
strömmade vattnet. Undervattensväxter, makrofyter, är beroende av ljus för att kunna leva. 
Ökad grumlighet medför därför att det maximala djupet där undervattensväxterna kan 
fotosyntiserar minskar avsevärt. Makrofyterna utgör ingen stor födokälla för evertebraterna, 
antagligen för att de kan innehålla sekundära föroreningar som kan förgifta dem eller att de 
smakar illa (Giller & Malmqvist 1998). 
 
Evertebrater 
Evertebrater är de bäst studerade och de mest varierade djuren i rinnande vatten. Hit hör 
protozoer, encelliga djur, som t.ex. urdjur, mollusker, blötdjur, som t.ex. snäckor och musslor, 
kräftdjur som t.ex. hinnkräftor, räkor och kräftor samt insekter som t.ex. dagsländor, 
trollsländor, skalbaggar (Giller & Malmqvist 1998). Evertebraterna utgör ofta en artrik 
organismgrupp och kan förväntas omfatta flera signalarter i rinnande vatten (Liliegren et al. 
1996). 
 
Vertebrater 
Vertebraterna är generellt väl studerade i rinnande vatten, där fisken är bäst studerad. Många 
fiskar har en livscykel som inkluderar både söta och marina vatten, t.ex. vandrande laxfiskar 
(Giller & Malmqvist 1998).  
 
1.3 Reglerade vattens påverkan på fisken i rinnande vatten 
 
Vid vattenkraftsutbyggnad fås allvarliga konsekvenser på fisk, särskilt de som vandrar upp för 
fortplantning då deras väg hindras. Man började anlägga fisktrappor redan i början av 1900-
talet, för att underlätta fiskens lek i utbyggda vattendrag. Dessa fungerar tyvärr inte alltid 
tillräckligt bra p.g.a. att fisken kan ha svårt att hitta trappan då den orienterar sig uppströms 
genom att söka det starkaste flödet, vilket kommer från kraftverkets utlopp. Fisken känner 
inte alltid det svagare flödet från trappans vattenström och vänder då tillbaka ut i havet. 
Vattenkvalitén vid botten kan försämras då vattenflödet ändras och bottenzonen är viktigt för 
rommens utveckling. Vandrande fiskarter som t.ex. lax, öring och asp har förlorat stora 
områden för lek och uppväxtområden p.g.a. vattkraftsutbygnaden. På många håll riskerar de 
vilda fiskarterna att utrotas (Hjelm 2004).  

 
En ny typ av fiskpassage, ett så kallat omlöp, har utvärderats av ett projekt som styrts 

från Karlstads Universitet. De omlöp som studerats ligger i Emån i Östergötland, vilka har 
visat på bra resultat då antalet fiskyngel har ökat uppströms omlöpen. Det positiva med 
omlöpen är att fler arter kan nyttja dem och inte bara laxfiskar som det är med fisktrappor. De 
omlöp som har byggts förbi kraftstationerna, på två ställen, liknar ett naturligt vattendrag, 
med slingrande väg och lägre lutningen, vilket medför att det inte bara de starka simmarna 
som tar sig förbi (Hjelm 2004). Det har byggts omlöp på fler platser i landet och ett annat 
exempel är i Hjoån. 
 
1.4 Våtmarkers påverkan på vattenkvalitén  
 
Vattendrag har en förmåga till självrening. Näringsämnena fångas upp av organismer längs 
vägen och transporten fördröjs om fler organismer är inblandade, ju komplexare näringskedja 
desto bättre rening. Detta kan liknas vid en spiral som på svenska kallas för 

 2 
 



näringsspiralisering. Denna fördröjning utnyttjas när man bygger våtmarker i och längs med 
vattendrag. Man håller kvar vattnet längre i systemet och man ger därmed bakterierna längre 
tid att omvandla kvävet i vattnet till kvävgas som går upp i luften (Closs et al. 2004). 
 
1.5 Jordbrukets påverkan  
 
Våtmarks- och vegetationsförekomsten längs vattendragen har minskat kraftigt sedan åtgärder 
som utdikning, sjösänkning, täckdikning och kanalisering har utförts i jordbrukslandskapet. 
Detta har medfört en förändrad avrinning, en ökad uttransport av näringsämnen och sediment. 
Den effektiva täckdikningen medför att avrinningen blir mycket snabb i de 
jordbrukspåverkade vattendragen och leder till stora fluktuationer mellan hög- och 
lågvattenavrinning. Näringsämnensläckagen samt markerosionen till vattendragen ökar 
förekomsten av rotad högörtsvegetation, som bladvass och kaveldun. Igenväxningen leder till 
minskad syrgaskoncentration i vattendraget, samt en minskad vattenhastighet, vilket i sin tur 
leder till ökad sedimentation. Den minskade vattenhastigheten leder också till att vattennivån 
höjs i vattenfåran, vilket ökar översvämningsrisken till kringliggande mark och behovet av 
rensning av vattenfåran är då ett faktum (Bergqvist 1999).  

 
Täckdikningen medför också att grundvattennivån i vattendragets omgivning sänks, 

vilket leder till att både denitrifikationskapaciteten försämras i marken och att 
vattentillgången blir sämre för vegetationen runt vattendraget under sommarhalvåret 
(Bergqvist 1999). 

 
Via markerosion och ytavrinning tillförs huvuddelen av fosforn (> 70 %) till 

vattendragen i samband med höga flöden och otjälad mark, fosforn är då bundet i fina 
lerpartiklar. Huvuddelen av kvävet (> 80 %) transporteras dock i löst form som nitratkväven 
(NO3-N) via ytligt grundvatten till vattendragen (Bergqvist 1999). Den arealspecifika 
förlusten av kväve och fosfor utnyttjas för bedömning av vattendrag. Det är vanligt 
förekommande med kväve- och fosforförluster i storleksordningen 20-30 kg N/ha och år resp. 
0,3-0,5 kg P/ha och år i svenska jordbruksområden (Bergqvist 1999), vilket motsvarar mycket 
höga förluster (klass 5) för både kväve och fosfor enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999). 

 
Vattendragets vattenkvalitet försämras då utflödet av näringsämnen och 

sedimentmaterial från jordbruksmarkerna är betydande. Både floran och fauna missgynnas av 
den ökade sedimenttransporten då det resulterar i ett löst instabilt bottensubstrat som ständigt 
omlagras. Sedimentomlagringen medför att fiskarnas lekbottnar förstörs, vilket leder till 
reproduktionsstörningar hos dessa fiskarter och det är framförallt laxfiskar som öring och lax 
som påverkas negativt. Även den förhöjda vattentemperaturen sommartid och den lägre 
vintertemperaturen försämrar fiskarnas överlevnad (Bergqvist 1999), som är ett resultat av 
minskad eller ingen närzonsvegetation alls. Minskade förekomsten av död ved i vattendragen 
försämrar också för dessa fiskar, genom en ökad erosion i vattenfåran och en förlust av 
vinterståndsplatser (Bergqvist 1999).  
 
1.6 Ramdirektivet för vatten och System Aqua  
 
Genom införandet av EG: s Ramdirektiv för vatten, den 22 december 2000, det så kallade 
Vattendirektivet, ses vattenresurserna mer i sin helhet med en genensam och övergripande 
lagstiftning för vattenvård och vattenplanering. Syftet med vattendirektivet är att skydda och 
förhindra ytterligare försämringar av Europas kuster, sjöar och vattendrag, samt grundvatten. 
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Dessutom skall en god ekologisk och kemisk vattenstatus ha uppnåtts i samtliga vatten senast 
år 2015. Vattendirektivet syftar också till en hållbar vattenanvändning samt så får inget vatten 
försämras, då direktivet i hög grad handlar om att förebygga försämring av våra vatten och 
inte bara om att reparera och förbättra (Europaparlamentet & Rådet 2000; Hägerhäll 
Aniansson & Vidarve 2003).  

 
Det nationella verktyget för att bedöma och beskriva naturvärdena i sjöar och 

vattendrag kallas System Aqua. Syftet med System Aqua är att man ska kunna jämföra 
vattenobjekt och avrinningsområdena med varandra på ett enhetligt sätt, samt att man ska 
kunna göra jämförelser över tiden i ett och samma objekt. System Aqua är uppbyggt enligt en 
hierarkisk modell, vilket innebär att karakteriseringen och värderingen av naturlighet och 
naturvärden ska göras på flera olika nivåer, både på distrikt/regions nivå, 
huvudavrinningsområdes nivå, delavrinningsområdes nivå, vattendragssegments/delområdes 
nivå och för vattendragssträckor och sjöar (Bergengren & Bergquist 2004; Frisell et al. 1986). 
 
1.7 Syfte och frågeställning 
 
Genom att jämföra utseendet på dagens åmynningar med äldre kartor och flygbilder kan man 
uppskatta relationen mellan påverkad och naturlig strandlängd samt bottenareal. Två 
vattendrag har studerat varav det ena, Friaån, antas ha mindre antropogen påverkan än det 
andra vattendraget, Tidan.  

 
Syftet med examensarbete var att undersöka Tidans och Friaåns åmynningar upp till 

första definitiva vandringshindret för öring vad det gäller: 
• bebyggelse 
• ändrade botten- och strandstruktur 
• utfyllnad/rätning och ändrad strandskoning 
• vattenkvalité 
• biologi 

 
Mina frågeställningar är: finns naturvärden kvar, trots påverkan och vilka är de? Har 

en mer påverkad åmynning lägre naturvärden än en mindre påverkad? Kan det finnas ett 
samband mellan ett vattendrag med naturlig morfologi och höga naturvärden? Kan någon typ 
av mänsklig påverkan ha gynnat den biologiska mångfalden? För de båda vattendragen 
tillämpas vattendirektivets bedömningar av god ekologisk status enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 1999). 

 
Detaljresultaten har kommenterats och diskuteras i resultatdelen men den 

sammanlagda bedömningen och värderingen av Tidan och Friaån har gjorts i diskussionen. 
 
1.8 Områdesbeskrivning 

1.8.1 Vänern 
 
Vänern är Sveriges största insjö och Europas tredje största med en yta av 5 650 km2. 
Sjökortets nivå är på 43,80 m och maxvattenståndet är 44,85 meter samt minimivattenståndet 
är 43,16 meter enligt vattendomen (Christensen 2005) (tabell 1). 
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Tabell 1: Sjöfakta för Vänern, 
vattenkvaliteten är för de centrala delarna i 
Vänern (www.vanern.se/fakta/fakta.asp). 

Göta älv och Vänerns avrinningsområde (ARO) är till 
ytan störst i landet med tio procent av Sveriges hela 
landyta, nitton procent av ARO ligger i Norge och 
resterande yta delas mellan sju län. Vänern har ett 
klart vatten för att vara en sjö, dock inte att jämföra 
med Vätterns vatten som är exceptionellt klart (Wallin 
1996). 

 
Vänern utgör Europas största 

sötvattensskärgård med sina 22 000 öar, holmar och 
skär där stora delar av skärgården är skyddad som 
naturreservat och klassade som riksintresse för 
naturvård och friluftslivet. Skärgårdsområdena 
fungerar som ett ”filter” för näringsämnen i det fria 
vattnet i Storvänern, dessa områden spelar alltså en 
viktig roll för de biologiska och kemiska 
förhållandena i sjön (Wallin 1996).  

 
I dag håller Vänern regelbundet 38 fiskarter 

och norsen är den vanligast förekommande arten 
(Christensen 2005). Här trivs både kall- och varmvattensarter och sjöns storlek bidrar till att 
arter som förknippas med havet trivs här som t.ex. ädelfiskar. Flodkräfta fanns förr i Vänern, 
men den slogs dock ut av kräftpesten. I dag finns i stället signalkräfta i begränsad omfattning 
(Christensen 2005). 

  Vänern 
Sjöarea, km² 5 650 
Maxdjup, m 106 
Medeldjup, m 27 
Volym, km³ 153 
Vattnets beräknade  
omsättningstid, år 8-9 

Avrinningsområde exkl.  
sjöyta, km² 46 800 

Antal öar (>25 m²) 12 285 
Strandlängd inkl. öar, km 4 500 
Dricksvatten (antal personer) 800 000 
Vattenreglering, vanligen, m 0,7-0,8 
Siktdjup, m 4-6 
Fosforhalter, vanligen, µg/l 6-8 
Kvävehalter, vanligen, mg/l 0,8 
Klorofyllhalt, vanligen, mg/m³ 2-3 

 

 
Figur 1: Karta över Vänerns utlopp, Göta älv, samt de större 
tillflödena. 
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http://www.vanern.se/fakta/fakta.asp


Vänern har många tillflöden, men bara ett utlopp, Göta älv, med en medelvattenföring 
på 575 m3/s (www.ne.se). Till de större tillrinningsflödena hör, Dalbergsån, Upperudsälven, 
Byälven, Borgviksälven, Norsälven, Klarälven, Alsterälven, Ölman, Visman, 
Gullspångsälven, Tidan, Lidan och Nossan (figur 1). 

 
Tillförseln av kväve och fosfor till Vänern kommer från tillrinnande vattendrag, 

avloppsutsläpp från tätorter och industrier, samt atmosfäriskt kvävenedfall. Vänern påverkar 
sedan i sin tur Västerhavet via utloppet i Göta älv. Det finns ett behov av att minska 
kvävebelastningen på havet. Eftersom Vänern och Göta älv står för 60 procent av det svenska 
bidraget på Västerhavet (Sonesten et al. 2004) behöver kvävehalterna i Vänern minska. Enligt 
ett av Sveriges 16 miljömål ”Ingen övergödning” (www.miljomal.nu) där bl.a. delmål för 
kväve säger att halterna ska minska med minst 30 procent från de svenska vattenburna 
utsläppen av kväveföreningar från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav fram 
till 2010 jämfört med 1995 års nivå (www.miljomal.nu). Det är alltså av stor betydelse att 
kvävebelastningen från Vänerns tillflöden minskar. 

 
Innan Vänern regleras var riktigt höga vattenstånd fyra gånger vanligare än idag och 

riktigt lågt vattenstånd var dubbelt så vanligt. Vattennivån varierade alltså betydligt mer innan 
vattendomen kom 1937, vilken bestämmer regleringen av Vänern och tappningen i Göta Älv 
(Christensen 2005). Det var samhällets behov av elkraft och de ständiga översvämningarna på 
1920-talet som kom att avgöra frågan om Vänerns vattennivå. Syftet var att vinna elkraft vid 
fallen i Göta älv och minska skadorna på jordbruksmark vid översvämningar.  

1.8.2 Tidan 
 
Tidan är 140 km lång (www.ne.se) och rinner norr ut från Sydsvenska höglandet 30 km väster 
om Jönköping, genom Stråken, över Västgötaslätten och mynnar ut i Vänern vid Mariestad. 
(Se bilaga 1 för fastighetskartan över Tidan från Mariestad till Tidavad). Strängseredssjön ca 
15 km öster om Ulricehamn är den egentliga källan. Tidans största biflöde, Ösan som har sitt 
källområde i trakterna väster om Tidaholm, ansluter till Tidan ca 22 km uppströms. Bland de 
mest betydande biflödena till Tidan hör Ösan, Ölebäcken och Kräftån (Abrahamsson et 
al.1985). Tidans ARO (se bilaga 8) är 2 230 km2 och medelvattenföringen är ca 20 m3/s 
(www.ne.se). Friaån är i storleksordningen två tredjedelar mindre än Tidan vad det gäller 
vattenföringen. Tidans ARO domineras av skogs- och jordbruksmark, skogen utgör 46 
procent och jordbruksmarken 27 procent (Sonesten et al. 2004), se figur 2. Lera och sand är 
de dominerande jordarterna längs ån. Tidan är ca 100 m bred vid utloppet vid residensbron i 
Mariestad. De vanligaste vattenväxterna är sjösäv, bladvass, jättegröe, kaveldun, igelknopp 
och blomvass (Abrahamsson et al.1985). 
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Markanvändning i Tidans ARO

Skog
45,6%

Hygge
1,9%

Sjöyta
2,2%

Myrmark
3,4%

Övrig mark
9,8%

Åkermark
27,4%

Betesmark
7,0%

Bebyggelse
2,6% Skog

Åkermark
Övrig mark
Betesmark

Myrmark
Bebyggelse
Sjöyta
Hygge

  
Figur 2: Markanvändning i Tidans ARO. Total areal 2230 km2, 
(Sonesten et al. 2004). 
 
Historia 
I slutet av 1800-talet expanderad massa- och pappersindustrin vid Vänern. På Trilleholm vid 
Ullervad i Tidan (se bilaga 1 för fastighetskaratan över Tidan) anlades en av Sveriges första 
massa- och pappersindustri (Larsson, R personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län Jordbruksverket, 18 april, 2006). Under 1920-talet orsakade Katrinefors sulfitfabrik, som 
ligger ca 1000 meter från mynningen, omfattande fiskdöd och under 1940 till 1960-talet 
uppträdde det lokalt fiskdöd i Vänern. Vid slutet av 1950-talet hade elva sulfitfabriker tillfört 
Vänern 1 400 000 ton sulfitlut (Degerman 2004). 
 

Under 1930-talet skedde flera stora arbeten i Tidan vid Ullervad. Dels gjordes en 
omfattande fördjupning av Tidan från Kottholmen i Ullervad till Kräftåns utlopp i syfte att 
minska översvämningsrisken (Larsson, R personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län Jordbruksverket, 18 april, 2006).  

 

Figur 3: Till vänster: fördjupning av Tidan 1933 arbe
Kottholmskanalen grävdes 1933. 

 
I figur 3 ses mudderverket som utförd

fastlandet togs bort då man grävde Kottholmskana
vinna elkraft, (figur 3). 

tet utfärdades genom muddring. Till höger: 

e arbetet. Kottholmens förbindelse med 
len i Tidan och en ö hade skapats i syfte att 
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Föroreningar och vattenkvalitet 
Tidans grumliga vatten beror på organiskt material och näringsämnen som kommer från 
kringliggande marker och växtplankton. Generellt blir vattnet i jordbruksåar grumligt 
efterso

rganiskt 
aterial, näringsämnena kväve samt fosfor och metaller. Skövde reningsverk införde 

kväverening 2001, vilket är positivt då ammonium i höga halter både är kraftigt 
de och toxiskt. Ett intensivt jordbruk bedrivs i området och detta bidrar främst 

ed kväve och fosfor, organiskt material och suspenderat material (Nordberg 2004).  

om 
öreboda är Friaåns viktigaste tillflöden. Växelvis rinner Friaån genom jordbruksbygd och ett 

mer kuperat skogslandskap. Friaåns ARO, (se bilaga 8), som är beläget i Töreboda, 
Mariestads och Gullspångs kommuner, är ca 256 km2 och domineras av nästa lika delar 
skogs- och jordbrukslandskap, 39 respektive 37 procent (Sonesten et al. 2004), se figur 4.  
 

m uppehållstiden är låg p.g.a. utdikning och minskad våtmarksarealer. Våtmarkerna i 
Tidans ARO har minskat från 24 000 ha till 12 000 ha i dag, vilket motsvarar en halvering av 
våtmarksarealen sedan 1800-talet (Andersson & Oscarsson 2004).   

 
Flera kommunala avloppsreningsverk släpper ut avloppsvatten i Tidan och dess 

biflöden. Till de större avloppsreningsverken hör Mullsjö som släpper ut till Stråken, Tibro 
och Tidaholm till Tidans huvudfåra och Skövde till Ösan. De kommunala 
avloppsreningsverken släpper ut syreförbrukande ämnen som ammonium och o
m

syreförbrukan
m
 

1.8.3 Friaån 
 
Vid Börstorpsviken 1,7 km nordväst om Enåsa kyrka mynnar Friaån ut i Vänern (se bilaga 2 
för fastighetskartan över Friaån från Börstorpsviken till Norrkvarn). Friaån rinner från 
trakterna nordväst och nordost om Töreboda och nordost om sjön Ymsen avvattnar ett biflöde 
Fredsbergs mosse. Hasselbäcken, som mynnar ca 1 km nedströms Börstorp, Sågabäcken som 
mynnar ca 2 km uppströms Lyrestad, Lutabyttan som avvattnar norra delen av 
Fredsbergsmossen, samt Storgärdesbäcken som avvattnar jordbruksområden väster 
T

Markanvändning i Friaåns ARO

Betesmark
5,1%

Övrig mark
11,3%

Myrmark
3,6%

Hygge
2,0%

Bebyggelse
1,6%

Sjöyta
0,1%

Skog
39,1%

Skog

Åkermark

Övrig mark

Betesmark

Myrmark

Hygge

Bebyggelse

SjöytaÅkermark
37,2%

 
Figur 4: Markanvändning i Friaåns ARO. Total areal 256 km2, 
(Sonesten et al. 2004). 
 

Friaåns ARO kännetecknas av att det finns få sjöar, endast 0,1 procent av den totala 
arealen. Källsjöarna utgörs av Tjärbrukssjön, Hubberudssjön och Fiskalösen, vilka är belägna 
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söder o

r bottenmaterialet framförallt av finare jordarter som lera, medan 
an i området kring Kvarntorpet finner ett större inslag av block och stenar. Bitvis ute på 

t. Ån är 8-10 m bred vid Börstorps slott vid högvatten. 

, näringsläckage från jordbruksmark och enskilda avlopp på landsbygden. 
Mellan åren 1992-1993 byggdes avloppsreningsverket ut. Vid bräddning kan dock orenat 
avlopp

sion vid nederbörd och ytavrinning 
riksson 2001). Markläckaget utgör den största utsläppsfaktorn för både kväve och fosfor 
onesten et al. 2004). Även den minskade våtmarksarealen i Friaåns ARO bidrar till 

rumligare vatten. Sedan 1800-talet har våtmarkerna minskat från 3000 ha till 1000 ha, två 
alltså borta (Andersson & Oscarsson 2004). 

rändrats över tiden 
fås. Detta gjordes genom att beräkna hur stor andel av dagens sträckning som utgörs av 
ny/uträ

ning av naturvärdena, genom att 
t.ex. leta efter nyckelbiotoper, nyckelarter, karaktärsarter osv. Det är vattendragets biologi, 
fysikaliska - kemiska faktorer och de hydromorfologiska faktorerna som spelar in då man ska 
öra en bedömning av vattendragets naturlighet och om vattendraget kommer att uppnå god 

tiv.  
 

m Slätte. Den låga sjöandelen bidrar till att den naturliga magasineringsförmågan är 
mycket liten och att vattenföringen i ån varierar kraftigt över året, samt med 
nederbördsförhållandena (Eriksson 2001).  

 
Uppströms Lyrestad kan Friaån vid lågvattenföring liknas vid ett dike. Där Friaån går 

genom jordbruksbygd bestå
m
slätten är Friaån starkt igenväx
Dominerande vattenväxter är sjösäv, sjöfräken, iris, olika starrarter och näckros 
(Abrahamsson et al.1985). 
 
Föroreningar och vattenkvalitet 
De dominerande föroreningskällorna i Friaån med direktutsläpp är Törebodas 
avloppsreningsverk

svatten från Lyrestads samhälle nå Friaån, men vid normala fall kommer inte Lyrestads 
kommunala avloppsvatten till Friaån, eftersom det pumpas till Sjötorps avloppsreningsverk 
(Eriksson 2001).   

 
Den kringliggande åkermarken består till största delen av lerjordar, vilket bidrar till 

åns grumlighet och höga fosforhalter till följd av markero
(E
(S
g
tredjedelar är 
 
 
 
2. Metod 
 
Vid en jämförelse av äldre kartor och kartor fram till i dag kan en kvantifiering av hur 
vattendragens sträckning och markanvändningen kring vattendragen har fö

tad sträckning, samt andelen åker, äng etc. i den strandnära zonen (ca 30 m upp från 
vattendragets båda sidor) som förändrats. Äldre och nyare digitaliserade kartor lades in i ett 
geografiskt informationssystem (GIS) där de bearbetades och jämfördes.   

 
En enklare biotopkartering med avseende på närzonerna kring vattendragen och 

vattenbiotopen gjordes ute i fält för de båda vattendragen, Tidan och Friaån, upp till det första 
definitiva vandringshindret (Nykvarn i Tidavad för Tidan och Kvarndammen vid Norrkvarn 
för Friaån). Undervattensvegetation i åmynningarna studerades också genom en 
makrofytinventering. Syftet var att göra en enklare bedöm

g
ekologisk status enligt EU: s Vattendirek
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2.1 Kartor samt bearbetning i GIS 
 
De kartor som studerades var de storskaliga kartorna storskiftes-, enskiftes-, och 
lagaskifteskartor som gjordes under 1600-, 1700- och 1800-talet i skala 1:4000 vilken är 
vanligast, men det kan variera mellan 1:2000 och 1:8000 (Gustavsson 2005). Dessa erhölls 
digitalt från Lantmäteriet. Småskaliga geografiska kartor har också studerats som 
Häradsekonomiska kartan i skala 1:20 000 från slutet av 1800-talet, vilken producerandes från 
1877-82 i Skaraborg och den flygfotobaserade Ekonomiska kartan i skala 1:10 000 som 
producerades runt 1945, vilken blev klar 1960 i Skaraborg. Ytterligare en småskalig karta har 
använts, Generalstabskartan från 1800-talet, vilket är en topografisk svartvit karta i skala 
1:100 000 och det kartblad som använts i denna rapport blev klar 1845, Generalstabskartan 
Maries

a. att sträckningen inte ritats med tillräcklig 
oggrannhet (Frisk 2002). Den Ekonomiska kartan har mycket hög detaljrikedom och är 

ing etc. Orsaken till detta är att kartan 
r baserad på flygfoton. De äldre kartorna är också mycket detaljerade och exakta vad det 

r fick man en översiktlig bild över hur 
ärzonen såg ut. Delområdena korrigerades sedan ute i fält. Sträckindelningen sker separat för 

vattenbiotopen och landbiotopen/närm
och där är det bl.a. str rde 
som aget har ett längdviktat medelvärde använts, 
som
 

tad (Gustavsson 2005). Häradskartan, Generalstabskartan, samt dagens fastighetskarta 
finns tillgängliga digital från Länsstyrelsens databas och för den Ekonomiska kartan har de 
aktuella kartbladen skannats in för digital användning. Fastighetskartan har använts i 
jämförande syfte.  

 
Alla kartor har sedan rektifierats i GIS, förutom Häradskartan som redan är rektifierad. 

Vid rektifiering anpassas den historiska kartbildens skala och orientering till dagens 
standardiserade kartmaterial. Här igenom kom kartan att placeras in i ett känt 
koordinatsystem, RT 90 2,5 gon V. Detta har gjorts med hjälp av verktyget ”georeferering” i 
ArcGIS 9.0, vilket går ut på att man placerar ut ett antal punkter, en och en på den historiska 
kartan för att samma plats skall hittas på dagens karta. Ju fler referenspunkter som görs desto 
säkrare blir georefereringen, dock blir RMS-felet (Round mean square) större ju komplexare 
transformation man gör. RMS-felet säger hur bra transformationen är och utgår från hur bra 
kontrollpunkterna överensstämmer med varandra. Det är enklast att följa fastighetsgränser, 
alternativt byggnader vid utplacering av kontrollpunkterna. Det är inte säkert att följa ett 
vattendrag eftersom strömfåra kan ha ändrats p.g.
n
mycket exakt vad det gäller gränser, vattendragssträckn
ä
gäller markanvändningen men vattendrag var inte alltid lika intressanta, och kan i vissa kartor 
framställas som en ”blå linje” genom landskapet. 
 
2.2 Biotopkartering samt makrofytinventering  
 
Biotopkarteringen förbereddes genom att studera flygbilder och ortofoton för det aktuella 
området. Delområdena delades in efter homogenitet, d.v.s. naturliga gränser i miljön avgjorde 
delområdets storlek. Genom studier av flygbilde
n

iljön. Vattenbiotopen delas också in efter homogenitet 
ömningsförhållandena som avgör indelningen. Då man vill få ett vä

 beskriver t.ex. skuggningen för hela vattendr
 beräknas enligt följande (Halldén et al. 2002): 

• mki
s

L
i

*
0

∑1 3

=

där = längdviktat medelvärde,  totala sträckan, = klass (från 0 till 3) och = den sträckan 
med

=          (1)  

 
L s = ki m
 respektive klass (från 0 till 3). 
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Genom att ett längdviktat medelvärde räknats ut kan de båda vattendragen jämföras när det 
exempelvis gäller skuggning, död ved etc. 

 
Under 5 dagar (2006-05-01 till 2006-05-05) gjordes en enklare biotopkartering över 

Tidan och Friaån. Vattendragen karterades upptill första definitiva vandringshindret, vilket 
var Nykvarn i Tidavad för Tidan och Norrkvarn uppströms Lyrestad för Friaån. Närzonen, 0 
till 30 meter från strandkanten på bägge sidor om ån, har studerats vad det gäller 
markanvändningen samt vattenbiotopen där strömförhållanden, bottensubstratet, 
vattenvegetationen, skuggning, död ved och flödet studerades. För varje vattenbiotop har även 
en bedömning gjorts av sträckans lämplighet för öring och då med avseende på lekområde, 

 var det högvattenföring vilket försvårar 
lad bedömning av sträckans lämplighet som 

produktionsom n alltid gö rna som följts komm ån biotopkartering av 
vattendrags (Ha ), t

ssindel ringbiotop (Halldén et al. 2
Öringbiotop, klassindelning:     

uppväxtområde och ståndplatser. Under inventeringen
bedömningen, men en förenk
re råde ka ras. Kriterie er fr

lldén et al. 2002 abell 2: 
 

Tabell 2: Kla ning ö 002). 
  

  Klass 0 Klass 1 Klass 2 Klass 3

Lekmöjligheter  
saknas 

Inga synliga  
lekområden men rätt  

Tämligen god  
lekmöjligheter  

malt strömförhållanden men inte opti

Goda –  
mycket goda  
lekmöjligheter Lekområde

Inte lämpligt Möjliga men inte goda Tämligen goda 
ycket goda  

uppväxtområden 

Goda –  
m

Uppväxtområde

Ståndplatser Saknas (för grunt) 
Möjligt för enstaka större
öring att uppehålla sig Tämligen goda 

Goda –  
mycket goda  
förutsättningar
större öring 

 för 

     
  
Metoden utgick ifrån en metodik ”Biotopkartering - vattendrag”, som Länsstyrelsen i 

Jönköpings län har arbetat fram (Halldén et al. 2002). Grundprincipen med biotopkarteringen 
är att vattendraget fotvandras nedifrån och upp (mot strömriktningen) och att det förs 
protoko

iotopkarteringen består av 5 protokoll A till E där A beskriver vattenbiotopen, B 
beskriv

d biotopkarteringen var att peka ut potentiellt värdefulla biotoper, vilka 
an förväntas hysa många och/eller hotade samt sällsynta arter (Halldén et al. 2002). 

Undervattensvegetationen studerades med hjälp av en långtskaftad räfsa och ett par 

ll för varje delsträcka där en mängd olika kriterier bedöms. Med hjälp av GPS 
markerades start- och slutpunkt för de olika vattenbiotopdelsträckorna.  I den här rapporten 
görs biotopkarteringen för de två vattendragen upp till det första definitiva vandringshindret 
för öring.   

 
B
er närmiljön/omgivningen, C beskriver diken/tillrinnande vattendrag, D beskriver 

vandringshinder och E beskriver vägpassager. I den här undersökningen användes protokoll 
A, B och D. Syftet me
k

 

vadarstövlar användes för att komma tillräckligt långt ut i åfåran. Undervattensväxter togs för 
samtliga delsträckor.  
 
2.3 Fysikalisk – kemisk data och biologiska data  
 
Kemiska data har sammanställts och bearbetats för Tidan och Friaån. För Tidan har data 
hämtas från SLU: s hemsida (Sveriges Lantbruksuniversitet 2006), institutionen för 
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miljöanalys, rådata Tidan. Här finns data från 1968 till 2005 för i stort sett alla parametrar. 
För Friaån har data hämtas från recipient kontroll för Friaån som har utförts av KM-Lab AB 
och ALcontroll i Skara. Data har funnits från 1977 till 2003, men för kväve var det ett glapp 
mellan perioden 1981 till 1992. De parametrar som har sammanställts är totalfosfor, 
totalkväve, ammoniumkvävehalter över 1 mg/l, alkalinitet och absorbans. För totalfosfor, 
totalkväve och absorbans har ett årsmedelvärde beräknats, vilket sedan har bedömts med hjälp 
av den femgradiga skalan enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och 
vattendrag (Naturvårdsverket 1999). För ammoniumkvävehalter har enbart de värden över 1 
mg/l redovisats genom antal ggr/år, då halter över 1 mg/l NH4 är toxiska för vattenlevande 
organis

 hjälp av GIS där dagens sträcka enkelt kunde jämföras med den 
rsprungliga sträckan. (Se resultatdelen för karttolkning över Friaån sidan 20-21). För Tidans 

 mynningsområdet vilket också har beräknats med hjälp av GIS 
är äldre kartor över mynningsområdet har jämförts mot idag och en procentuell förändring 

ör att hög ekologisk status ska kunna uppnås enligt Vattendirektivet får inte ytvattnets växt- 
och djurliv, vattnets vägar och flöden, botten- och strandstruktur, samt de fysikaliska - 
kem isa några avvikelser från vad som betraktas som det naturliga 
förh la ekologisk status i sjöar och vattendrag krävs tre enligt 
vattendirektivet förutbestämda kvalitetsfaktorer, vilka omfattar:  

 
där de

ologiska faktorerna indikerar på god status men att 
de biologiska faktorerna visar på måttlig status blir den sammanlagda bedömningen av 
vattend

ragen samt förekomst av särskilda förorenade ämnen. Till allmänna förhållanden i 
vattend

mer (Christensen, A personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Vattenvårdsenheten, 13 april, 2006). De biologiska data, bottenfauna och fisk, för 
vattendragen har sammanställts från befintlig data och bedömts enligt naturvårdverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999).  

 
De fysikaliska ingreppen i vattendraget är exempelvis vandringshinder som kan vara 

naturliga eller artificiella. Bestående ingrepp i vattendrag avser uträtningar, kanalisering, 
breddning och fördjupning av vattenfåran eller igenfyllning/utfyllnader av stränder 
(Bergengren & Bergquist 2004). Uträtning har endast skett i Friaån och detta har angetts som 
procentandel av den totala sträckan som har karterats, alltså upp till första vandringshindret. 
Beräkningen gjordes med
u
del har det skett utfyllnader av
d
av arealen öppet vatten i mynningsområdet har beräknats. (Se resultatdelen för karttolkning 
över Tidan sidan 14-15).  
 
2.4 Naturvärdesbedömning  
 
F

iska förhållandena uppv
ål ndet. För en bedömning av 

 
• biologiska  
• hydromorfologiska  
• samt fysikaliska – kemiska,  

 biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst. Detta innebär att om de fysikaliska –
kemiska faktorerna samt att de hydromorf

raget måttlig status (Bergengren & Bergquist 2004). 
 
De biologiska kvalitetsfaktorerna för vattendrag inkluderar vattenväxter, bottenfauna 

och fisk (Bergengren & Bergquist 2004).  
 
De fysikaliska – kemiska kvalitetsfaktorerna inkluderar allmänna förhållanden i 

vattend
rag räknas vattentemperatur, syreförhållanden, salthalt, försurningsstatus och 

näringsstatus. Till särskilt förorenanden ämnen hör de prioriterade ämnena som är listade i 
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Europaparlamentets beslut 2455/2001/EG (Bergengren & Bergquist 2004). Vattenkemins 
tillstånd för Tidan och Friaån har bedömts enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 
1999.  

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna används för att bedöma den hydrologiska 
regimen, som flödesdynamik, förbindelse med grundvatten, kontinuitet och de morfologiska 
förhållandena som strandzones struktur, bottenstruktur, samt bottensubstrat (Bergengren & 
Bergquist 2004). En sammanställning av de tre kvalitetsfaktorerna, biologiska, 
hydromorfologiska, samt fysikaliska – kemiska för Tidan och Friaån har gjorts och utifrån 

lare naturvärdesbedömning av vattendragens ekologiska status kunnat göras 
a som grund (Bergengren & Bergquist 2004). 

 
a kartorna har fungerat bra i syfte att studera markanvändningen i närzonerna 

ring vattendragen. Stora förändringar har observerats både i Tidan och Friaån längs den 
sträckan. I Tidans mynning har utfyllnad skett och Friaån har rätats på ett par 

rändring 
av mynningen i jämförelse med i dag. I slutet av 1800-talet gick piren (A i figur 5) inte längre 
ut än i höjd med gamla stan. Hamnområdet (B i figur 5) var inte utbyggt som det är idag, utan 
Karlsholme (C i figur 5) var den udde som gick längst ut i Vänern, (figur 5). Tidans mynning 
var också betydligt bredare under slutet av 1800-talet. Under 1960-talet hade mynningen 
samma bredd som i dag med ett sankmarksområde (D i figur 5) väster om mynning.  

detta har en enk
ed System Aqum

 
 

  
3. Resultat 
 
3.1 Markanvändning 

De storskalig
k
inventerade 
ställen vid Lyrestad. Dessa förändringar samt fler observationer beskrivs mer i detalj nedan.  

3.1.1 Tidan 
 
Mynningen 
Vid studier av Häradsekonomiska kartan och den Ekonomiska kartan ses en tydlig fö
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Figur 5: Här ses Häradskartan till vänster och fastighetskartan till höger. Hamnområdet har 
förändrats från sent 1800-tal till idag. Karlsholme (C) var förr den udde som gick längst ut i Vänern. I 
dag är hamnområdet (B) utbyggt och det samma gäller för piren (A). Det streckade området (D) var 
öppet vatten på Häradskartan och är i dag sankmarksområde (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188).  
 
Mynningsområdet har alltså successivt fyllts ut och arealen öppet vatten har minskat med ca 
30 procent från sent 1800-tal till idag, (figur 6). 

Tidans mynningsområde - 
Arealförändring från 1880 till i dag
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Figur 6: Vid jämförelse av Häradskartan, Ekonomiska kartan 
och dagens fastighets karta har arealen öppet vatten i 
mynningsområdet minskat med 30 procent från sent 1800-tal 
till i dag, (se figur 7 för arealuträkningen). 
 
Mariestad har stegvis flyttat ut i Vänern med hjälp av markutfyllnad. I figur 7 illustreras hur 
Tidans mynning såg ut under slutet av 1800-talet och under 1960-talet jämfört med idag.  
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Figur 7: Tidans mynningsområde idag, ljusgrönt skikt visar hur mynningen såg ut 1877-82 
(Häradskartan) och ljuslila visar hur mynningsområdet såg ut 1960 (Ekonomiska kartan). Vid 
beräknandet av mynningsarealen har jag utgått ifrån residensbron A, Ekudden B, pirens läge idag C 
och Snuggenäs D, samt följt den aktuella strandlinjen. Arealen som jämförts avser alltså öppet vatten 
inom de

Ekonomiska kartan, men detta område ses 
inte på den Häradsekonomiska kartan. 

 Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 

Strax uppströms kvillområdet ligger Katrinefors bruk, här ses det första definitiva 
vandringshindret för bl.a. asp. Mariestads Sportfiskeklubb har byggt en trappa här så att 
öringen kan gå förbi. Katrinefors bruk fanns med på Häradskartan, men det gick inte att utläsa 

tta område (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
 
 
Uppströms Badhusbron och Katrinefors bruk 

 
Uppströms badhusbron ses ett kvillområde 
(se bilaga 3 för definition av kvillområde) 
från fastighetskartan, (figur 8), och från den 

Kvillområdet fanns sannolikt vid slutet av 
1800-talet, men vattendraget var sannolikt 
inte så noggrant avritat (Gustavsson, E 
personlig kontakt doktorand Vänermuseet 
23 mars, 2006). 

Figur 8: kvillområdet i Tidan, uppströms badhusbron 
(©
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om ett vandringshinder fanns. Antagligen har det funnits ett dämme här sedan Katrinefors 
bruk startade år 1765.  

 
Uppströms Tidan, mot Ullervad, har vattendragets sträckning inte förändrats något 

sedan slutet av 1800-talet förutom vid kolonilotterna strax söder om Katrinefors bruk där 
vattendraget idag har fått en kraftigare böj till skillnad från slutet av 1800-talet. Detta beror på 
erosion p.g.a. att vattendraget meandrar. Från åmynningen upp till Katrinefors bruk finns i 
dag ingen åkermark i anslutning till Tidan, andelen åkermark har försvunnit sedan slutet av 
1800-talet, vilket förklaras med att Mariestad har vuxit. Detsamma gäller även en bit 
uppströms Katrinefors bruk. Här ses en successiv minskning av åkerarealen från sent 1800-tal 
till i dag.  
 
Ullervad och Eksjön nedströms Tidavad 
Från Haggården vid E20 uppströms mot Ullervad och Ekby har markanvändningen inte 
förändrats nämnvärt sedan slutet av 1800-talet till i dag. Dock finns ett mindre 
sankmarksområde, Eksjön vid Ekby. Eksjön finns med på en karta från 1779 och på 
Generalstabskartan från 1845 finns detta sankmarksområde. Häradskartan från sent 1800-tal 
visar på att det var åkermark samt två små områden med gran- och blandskog (A och B i figur 
9), vilka utgjorde ca 1,2 ha tillsammans, medan Ekonomiska kartan visar på öppen mark och 
skogsområde på ca 27 ha och dagens ekonomiska karta visar på skogs- och sankm råde arksom
med en liten andel öppet vatten, området är i dag 32 ha. 
 

 
Figur 9: Till vänster ses Generalstabskartan (1845) transparant över fastighetskartan. 
Sankmarken, Eksjön, fanns i mitten av 1800-talet. Till höger ses Häradskartan (1877-82) 
transparant över fastighetskartan, vilket visar att det var åkermark här vid denna tid samt 
två små skogsområden (A) och (B) (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188).  
 
Dikningsföretaget för området trädde i kraft 1883 och Häradskartan i Skaraborgs län 
tillverkades mellan åren 1877-82. Sannolikt valde lantmätaren som avbildade området att rita 
ut det som åkermark då marken skulle nyttjas till detta framöver, trots att marken troligen inte 
var åkermark då kartan ritades (Gustavsson, E personlig kontakt doktorand Vänermuseet 23 
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mars, 2006). Slutsatsen man skulle kunna dra är att marken inte fungerade bra som 
jordbruksmark p.g.a. att det var för sankt och att den växte igen, vilket den Ekonomiska 
kartan visar på. Någon gång på 1950-talet fyllde markägaren igen diket för att skapa ett 
viltvattenområde. 

 
Söder om diket, det som tidigare var jordbruksmark, bildades ett sankmarksområde 

med mycket starr. Just detta område har blivit åkermark igen, då den nya ägaren ville utnyttja 
åkermarken idag. Vissa skogspartier i detta område är nyckelbiotoper. Delar av skogen har 
idag avverkats. 

 
På andra sidan Tidan mitt emot Eksjön var det ängsmark i slutet på 1800-talet (A i 

figur 10), samma område var åkermark under 1960-talet, och så ser det ut även i dag. 
Uppström Eksjön fanns det också ängsmarker (B i figur 10), marken började odlas under 
1900-talet. Sammanlagt rör det sig om ca 142 ha ängsmark. Resterande mark i Tidans 
närzonsområde till det första definitiva vandringshindret, Nykvarn i Tidavad, är åkermarker 
och så har det sett ut sedan slutet av 1800-talet.  

 

 
Figur 10: Häradskartan (1877-82) över Tidan 
strax nedströms Tidavad. Dagens sträckning av 
Tidan samt Eksjön ligger som ett lager över 
Häradskartan. De gröna fälten (A) och (B) 
motsvarar ängsmarker (© Lantmäteriet Dnr 106 
– 2004/188). 
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3.1.2 Friaån 
 
Mynningen upp till Kvarntorpet 
Studier av den Ekonomiska kartan visade en förändring vid mynningen och att vattendraget 
har ändrat karaktär på ett par ställen i jämförelse med i dag. I mynningen har vattenlinjen 
flyttats, samt att sankmarker har tillkommit, (figur 11). Strandkanten öster om mynningen (A i 
figur 11) har flyttats ut ca 200 m i jämförelse med 1960-talet och det är vassen som har brett 
ut sig här. På den västra sidan av mynningen (B i figur 11) har strandkanten flyttas in ca 150 
m.   

 
Vattenspegeln i Börstorpsviken har minskat i areal. Häradskartan visar liksom 

fastighetskartan på att det var sankmark vid Börstorps slott (figur 12), jorden var alltså inte 
brukad i slutet av 1800-talet. I mitten av 1900-talet pumpade man bort vattnet från marken för 
att kunna bruka jorden. I övrig har markanvändningen inte förändrats nämnvärt från 
mynningen till Kvarntorpet. 

 
 

Figur 11: Fastighetskartan ligger transparant 
över Ekonomiska kartan. (A) och (B) visar 
ändrad strandlinje i jämförelse med 1960-talet. 
De streckade områdena är sankmarker i dag, 
delar av dessa områden har varit öppet vatten 
under 1960-talet (se siffran 1). Marken väster 
om Börstorps slott (C), brukades 1960, men 
fastighetskartan visar på att det är ett 
sankmarksområde här i dag (© Lantmäteriet 
Dnr 106 – 2004/188). 
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Figur 12: Häradskartan i botten samt hur Börstorpsviken ser ut 
idag transparant över (ljus blått). Här ses att marken (C) väster om 
Börstorps slott var sankmark under slutet av 1800-talet. Liksom på 
1960-talet så var det också öppet vatten vid siffran 1 under slutet 
av 1800-talet, vilket det inte är i dag (© Lantmäteriet Dnr 106 – 
2004/188). 
 
Klevarud 
Uppströms Kvarntorpet finns i dag en sträcka på ca 500 m med växlande forsande, 
strömmande och lugnflytande vatten. Här finns skuggande träd längs strandkanten och 
bottenmaterialet består mest av berg, block och stenar. Dock saknas lämpligt lekgrus för 
öring. Storskifteskartan från 1698 visar på att detta område skulle kunna ha varit en lämplig 
öringbiotop. I Kartan står det utskrivet att vattnet var strömmande, se A i figur 13 där det står 
”Klefarud strömmar” och i vattendraget fanns stora stenar utritade, vilka i dag ligger ut med 
kanterna då vattendraget har rensats. 

 
Figur 13: Storskaligkarta från 1698. Friaån strax uppströms 
Kvarntorpet vid Klevarud (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
 
Vid Klevarud har jordbruksmarken utökats. I dag finns här åkermark vid båda sidor intill 
Friaån. Häradskartan visar på att det var sankmark här då (A i figur 14), även den 
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Ekonomiska kartan visar på detta, vilket indikerar att utdikningen gjordes relativt sent. 
Resterande del av sträckan (framtill strax nedströms Lyrestad) är markanvändningen kring 
vattendraget ungefär densamma i dag som på 1960-talet och i slutet av 1800-talet. Det fanns 
dock två ängsmarksområden strax uppströms Klevarud som var åkermark under 1960-talet 
och idag. Det ena ligger sydost om Hjortemossen, Ängarna (B i figur 14), och det andra ligger 
uppströms Ängarna (C i figur 14).   
 

 
Figur 14: Friaån nedströms Lyrestad. Vid 
Klevarud (A) var det sankmarksområde under 
slutet av 1800-talet, idag är här jordbruksmark. 
Ängarna (B) och området strax uppströms (C) 
var ängsmark vid slutet av 1800-talet. Den 
Ekonomiska kartan visar på att det var 
jordbruksmark här och så är det även idag (© 
Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
 

Lyrestad 
I Lyrestad vid Prästbordet, som ligger strax intill Göta Kanal, har Friaåns sträckning rätats på 
fyra platser, (figur 15). Av Friaåns nuvarande sträcka fram till första definitiva 
vandringshindret består ca 4,5 procent av rätad åfåra.  
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Figur 15: Den Ekonomiska kartan över Friaån vid Lyrestad. Rätning av ån har skett på fyra 
platser, vilket ses i figuren då dagens sträckning av Friaån ligger som ett lager över kartan 
(ljusblå). Siffrorna 1 till 4 visar vart Friaån gick före uträtningen (lila) (© Lantmäteriet Dnr 106 
– 2004/188). 
 
Där vattendraget tidigare flöt fram finns i dag åkermark. Det går tydligt att se en meandring 
av Friaån vid Prästbordet på den Ekonomiska kartan, detta visar på att uträtningen skedde 
någon gång efter 1960-talet. Markanvändningen kring detta område har varit likartad sedan 
slutet av 1800-talet, vilket de äldre kartorna visar på, med undantag för att åkermarksarealen 
har minskat något sedan 1960-talet.  
 

Det första definitiva vandringshindret i Friaån, Kvarndammen (A i figur 16) vid 
Kvarnberget uppströms Lyrestad, går inte att se från häradskartan men på den Ekonomiska 
kartan kan man se en antydning till ett dikesliknande flöde. Antagligen anlades dammen redan 
i början av 1900-talet. 
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Figur 16: Här ses 1960-talsekonomen 
understa, dagens ekonomiska karta ligger 
transparant över. Kvarndämmet ses vid (A), 
vilket är det första definitiva vandringshindret 
i Friaån för öring (© Lantmäteriet Dnr 106 – 
2004/188). 
 
3.2 Biotopkarteringen samt makrofytinventering  

3.2.1 Vattenbiotopen 
 
För Tidan karterades nio vattenbiotopsdelsträckor upp till första definitiva vandringshindret 
och för Friaån karterades tolv sträckor. I bilaga 4 och 5 ses vattenbiotopernas indelning för 
Tidan respektive Friaån. Under inventeringsveckan rådde det högvatten, vilket medförde att 
bedömningen av vattenbiotopen försvårades en aning. 
 
Strömförhållanden 
Vattendragens strömförhållanden bestämdes ute i fält från lugnflytande till forsande enligt en 
fyrgradig skala, (0-3), där 0 = att kategorin saknas exempelvis att det inte är forsande, 1 = att 
kategorin står för mindre än 5 %, 2 = att kategorin står för 5-50 % och 3 = att kategorin står 
för mer än 50 %. I diagrammet nedan, (figur 17), visas de strömförhållandena med dominans, 
alltså bara de kategorierna med klass 3 ses, på den karterade sträckan. Alltså ses inte en 
eventuell strömnacke som finns på flera av de svagt strömmande sträckor, i både Tidan och 
Friaån.  
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Figur 17: Översiktligt de strömförhållandena med dominans för Tidan och 
Friaån från mynningen till det först definitiva vandringshindret. 
Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 
2002). 
 

I Tidan upp till Nykvarn är det den lugnflytande kategorin som dominerade, (figur 
17). Om vattenbiotopsträcka nio inte räknats med, som går från Kottholmen i Ullervad till 
Nykvarn i Tidavad, hade den lugnflytande kategorin inte varit dominerande. Denna sträcka är 
lugnflytande och utgör ca en mil av den totala sträckan på ca två mil. Från mynningen upp till 
kolonilotterna (sträcka ett till tre, bilaga 4) växlar strömförhållande ofta, från lugnflytande till 
strömmande och forsande, med inslag av strömnacke i ett svagt strömmande parti. I denna typ 
av miljö trivs öringen mycket bra (Svahn, J personlig kontakt Vattenvårdsenheten, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 15 maj, 2006). I slutet av sträcka tre har Mariestad 
sportfiskeklubb byggt en laxtrappa så att öringen kan gå förbi kraftstationen.  

 
I Friaån dominerar också den lugnflytande kategorin, (figur 17), men även här finns 

strömmande sträckor med mycket stenar och block i åfåran vilket är gynnsamt för öringen. 
Strömvattensträckorna i Friaån finner man vid Kvarntorpet, sträcka 5 och 7 samt vid 
Klevarud, sträcka 9, (se bilaga 5 för sträckanvisning). I Tidan är det framförallt i 
Kvillområdet strax uppströms badhusbron på sträcka 1 och strax uppströms Katrinefors bruk 
vid vägpassagen, sträcka 3, samt i Ullervad vid Trilleholm, sträcka 5, och vid kraftstationen, 
sträcka 7, man finner strömvattensträckorna (se bilaga 4 för sträckanvisning).  

 
Strömförhållandena övergår framförallt till lugnflytande i jordbruksområdena. Här är 

landskapet flackt och ofta mycket öppet med lite närzonsvegetation, vilket medför att 
skuggningen för vattendraget blir nästintill obefintlig. 
 
Skuggning 
Vid en bedömning av skuggningen för hela vattendragsträckan blir det totalt sett ett dåligt 
resultat, med dominans i klass 0 och 1, för både Friaån och Tidan, (figur 18). Vilket kan 
förklaras med att det finns långa sträckor av lungflytande karaktär i jordbrukslandskapet och 
här är närzonsvegetationen som regel mycket sparsam. Dock finns vissa undantag utmed de 
lugnflytande sträckorna där närzonsvegetationen är bra eller mycket bra men dessa platser är 
tyvärr för få.  
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Figur 18: Procentuell förekomst av skuggning i Tidan och Friaån. 
Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 
2002). 
 

För både Friaån och Tidan finns det vissa partier med riktigt bra skuggning, klass 3, 
men dessa sträckor är korta i förhållande till de långa lugnflytande sträckorna. Både för Tidan 
och Friaån finns vissa partier med mycket god skuggning som tillhör en större sträcka som 
domineras av sämre skuggning. Vilket medför att resultatet i diagrammet, (figur 18), blir 
något missvisande i och med att det bara är dominansen på sträckan som redovisas. För Tidan 
är det är framförallt kvillområdet, som inte utgör en egen sträcka, strax uppströms 
badhusbron, där skuggningen är mycket god.    

 
Enligt det längdviktade medelvärdet är skuggningen likvärdig för Tidan och Friaån 

utmed den hela karterade sträckan. Sammantaget blir det klass 1, vilket motsvarar en 
skuggning på mindre än fem procent.  
 
Död ved 
Förekomsten av död ved varierar en del mellan Tidan och Friaån, (figur 19). Det längdviktade 
medelvärdet visar att den totala förekomsten av död ved på hela sträckan är relativt jämn 
mellan Tidan och Friaån, klass 1 vilket motsvara mindre än 6 stockar per 100 meter. Ser man 
till klassindelningen i figur 19 har Friaån större andel död ved i klass 2, ca 20 procent mot 
Tidans en procent. Tidan har störst andel död ved i klass ett, men på vissa sträckor finns det 
bitvis ganska bra förekomst av död ved, vilket inte ses då det inte utgör en hel sträcka.    
 

Förekomsten av död ved i Tidan och Friaån
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Figur 19: Procentuell förekomsten av död ved i Tidan och Friaån. 
Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 
2002). 
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Tillgången på död ved är naturligt högre i mindre vattendrag. Död ved har stor 
betydelse för vattendragets biologiska funktion, bl.a. vid bildandet av gömslen och 
uppehållsplatser. Födotillgången ökar också vid hög förekomst av död ved för både fisk och 
bottenfauna. Död ved som ligger över vattenytan kan också utgöra viktiga habitat för mossor 
(Halldén et al. 2002). 
 
Lekområden för öring 
Förekomsten av lekområden för öring i Tidan upp till första definitiva vandringshindret är 
mycket dåligt om man slår ut det på hela sträckan, då det saknas lämpliga lokaler på ca 80 
procent av den totala sträckan som har karterats, (figur 20 a). Sträcka ett, tre och fem (se 
bilaga 4) är de sträckor som har tämligen goda till mycket goda lekmöjligheter för öring. 
Transportsträckorna mellan dessa områden skiljer sig åt, då den ena är mycket kort, 300 
meter, och den andra är lång, 4100 meter. Öringen bryr sig inte om i fall transportsträckan är 
lång om den vet att det finns bättre miljöer (Svahn, J. Personlig kontakt Vattenvårdsenheten, 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 15 maj, 2006). Under den långa sträckan på 4100 meter, 
sträcka fyra, finns en strömnacke där öringlek förekommer. Det enda lekområdet med klass 3 
fanns i Tidan, vid Trilleholm, sträcka fem, som nyligen restaurerats och förhållandena är 
mycket goda där. 

 
I dag finns ingen lekande öring i Friaån, men det finns potentiella lokaler för öring med 

växlande strömmande och lugnflytande sträckor med bra skuggning och förekomst av stenar 
och block i åfåran. Framförallt vid Kvarntorpet finns intressanta platser. 
 
Uppväxtområden för öring 
Bedömningen av sträckans lämplighet för uppväxtområde grundar sig i förts hand på 
bottenstrukturen och strömförhållandena. I figur 20 b presenteras den procentuella 
förekomsten av uppväxtområden i Tidan och Friaån. I och med att Tidan och Friaån har 
mycket grumligt vatten, är det svårt att se hur bottenstrukturen ser ut. Med hjälp av en kratta 
med förlängt skaft har bottenmaterialet uppskattas.  
 
Ståndplatser för öring 
Större block och djuphålor i åfåran är bra ståndplatser för öring. Tidan har bäst förutsättningar 
för ståndplatser, (figur 20 c), i jämförelse med Friaån. Ser man till den hela karterade sträckan 
är andelen ståndplaster inte särskilt stor, varken i Tidan eller i Friaån. I Friaån finns endast ca 
fem procent av ståndplatser i klass 2 och för Tidan är den siffran ca tio procent. Den högsta 
kategorin för ståndplatser återfinns enbart i Tidan, på sträcka fem i Trilleholm.  

 
Trots att diagrammen i figur 20 a, b och c visar på att lek- och uppväxtområdena samt 

ståndplatserna är begränsade i Tidan finns det gott om vuxen öring som vandrar tillbaks för 
lek. Det är inte brist på lokaler för lek, uppväxt och ståndplatser, utan det är framförallt andra 
fiskarter i Tidan som kan konkurrera med öringen när det gäller mat och utrymme. Den ökade 
konkurrensen bidrar troligen till att öringen går ut i Vänern redan vid ett års ålder vilket är ett 
år tidigare än vanligt (Svahn, J personlig kontakt Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 15 maj, 2006). 
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Figur 20 a: Procentuell förekomsten av lekområde för Öring i Tidan 
och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag 
(Halldén et al. 2002). 
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Figur 20 b: Procentuell förekomsten av uppväxtområde för Öring i 
Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av 
vattendrag (Halldén et al. 2002). 
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Figur 20 c: Procentuell förekomsten av ståndplatser för Öring i 
Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av 
vattendrag (Halldén et al. 2002). 
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3.2.2 Närmiljön 
 
För Tidan karterades tolv närzonsdelsträckor upp till första definitiva vandringshindret och i 
Friaån karterades nitton närzonsdelsträckor. I bilaga 6 och 7 ses markanvändningen i 
närzonen (0-30 meter från strandkanten) för Friaån och Tidan. 
 

För Tidan är det kategorin Å1 (Åkermark som brukas) (Halldén et al. 2002) som 
dominerar närzonsvegetationen med ca 70 procent. Därefter kommer kategorin A3Å1A1 
(Industri. Åkermark som brukas. Tomtmark.) (Halldén et al. 2002)  med ca 20 procent. 
 

För Friaån är det kategorin Å1A4, (Åkermark som brukas. Tätort/bebyggelse.) 
(Halldén et al. 2002), som dominerar närmiljön, där Å1 är allra vanligast då den kategorin står 
först. Denna kategori utgör ca 50 procent av den totalt karterade sträckan. Den näst 
dominerande kategorin är S4, (Övrig skog, förekommer ofta i anslutning till vattendrag är inte 
produktionsskog men inte heller gammelskog. Är vanligtvis flerskiktad. Dominerande 
trädslag anges, om blandskog anges de samdominerande.) (Halldén et al. 2002), vilken utgör 
ca 20 procent. Därefter kommer kategorin Å2, (Åkermark som inte brukas just nu men som 
sannolikt kommer att brytas upp, vallodling och/eller bete kan förekomma.) (Halldén et al. 
2002), vilken utgör ca 12 procent.  

 
Vid Friaåns utlopp vid Börstorpsviken finns idag (2006) våtmarksområden som 

erhållit höga naturvärdesklassificeringar i Länsstyrelsens våtmarks inventering (Eriksson 
2001). På den östra sidan om mynningen har det bedrivs bete ända ner till åkanten sedan 
2004. Detta har medfört att vassen har hållits tillbaka och en strandäng har börjat träda fram. 
Den västra sidan av mynningen är totalt igenvuxen av vass och här bedrivs heller inget bete. 

 3.2.3 Makrofytinventeringen 
 
Under biotopkarteringen gjordes även makrofytprov på alla delsträckor. Resultatet blev noll 
funna växter.  
 
3.3 Fysikaliska, kemiska och biologiska data för Tidan och Friaån 

3.3.1 Försurningskänslighet 
 
Alkaliniteten är ett mått på försurningskänslighet, d.v.s. vattnets förmåga att neutralisera syror 
och förmågan att tåla tillskott av vätejoner utan att regera med pH-sänkning. Vätekarbonat, 
karbonat- och hydroxidjonern är de främsta jonerna som påverkar alkaliniteten. Vid en 
alkalinitet på 0 mekv/l sjunker pH vid varje tillskott av sura ämnen (Bydén et al. 2003).  

 
Hubberudssjön och Fiskalösen, som tillhör Friaåns källsjöar är försurade, men Friaån 

har mycket god buffringsförmåga (Eriksson 2001). Även Tidan har mycket god 
buffringsförmåga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och de bägge vattendragen är 
därmed inte försurningskänslig. Alkalinitetsvärdena för både Tidan (tidsperiod 1968-2005) 
och Friaån (tidsperiod 1993-2003) låg alla över eller mycket över 0,2 mekv/l, vilket är en 
klass 1 (Naturvårdsverket 1999).  
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3.3.2 Näringsbelastning  
 
Transporterna av mängden kväve och fosfor ut i Vänern följer vattenföringen relativt väl. 
Transporterna av totalkväve i Tidan till Vänern var ca 1380 ton/år för perioden 2000-2004 
och för totalfosfor var det ca 50 ton/år för samma period (www.ma.slu.se). För Friaån var 
transporterna av totalkväve ca 220 ton/år och för totalfosfor var det ca 10 ton/år för perioden 
1993-2001 (Eriksson 2001). Den arealspecifika växtnäringsförlusten var högre för Friaån (8,6 
kg N/ha år och 0,4 kg P/ha år) i jämförelse med Tidan (6,2 kg N/ha år och 0,2 kg P/ha år) 
både när det gällde totalkväve och totalfosfor. Friaåns fosforvärden låg på extrem höga 
förluster och kvävevärdena var höga enligt bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 1999). 
För Tidan var både fosfor- och kvävevärdena höga enligt bedömningsgrunder 
(Naturvårdsverket 1999). 
   

Årsmedelvärdena för totalkväve i Tidan mellan perioden 1968-2005 ligger på mycket 
höga halter (1250-5000 μg/l), klass 4 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, (figur 21 
a). Årsmedelvärdena för totalkväve i Friaån mellan perioden 1977-1980 och 1993-2003 ligger 
mellan extremt höga halter (>5000 μg/l) klass 5 och mycket höga halter (1250-5000 μg/l) 
klass 4, enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder, (figur 21 b). 
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Figur 21 a: Årsmedelvärden för totalkväve i Tidans ARO 1968-2005. Värden över den orange 
linjen, (1250-5000 μg/l), motsvarar klass 4, mycket höga halter och värden över den röda linjen (> 
5000 μg/l) motsvara klass 5, extremt höga halter (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar 
medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet 
mellan tot-N och år, är -0.067, vilket inte är statistisk signifikant då p > 0,5 (Data från SLU, 
www.ma.slu.se). 
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Figur 21 b: Årsmedelvärden för totalkväve i Friaåns ARO 1977-1980 och 1993-2003. Värden över 
den orange linjen, (1250-5000 μg/l), motsvarar klass 4, mycket höga halter och värden över den röda 
linjen (> 5000 μg/l) motsvara klass 5, extremt höga halter (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar 
medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet 
mellan tot-N och år är -0,19, vilket inte är statistisk signifikant då p > 0,5 (Data från KM-Lab AB 
recipientkontroll och ALcontrol Laboratories). 
 
 

Ammoniumkvävehalter över 1 mg/l redovisas, eftersom halter över 1 mg/l NH4 är 
toxiska (Christensen, A personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Vattenvårdsenheten, 13 april, 2006). Ammoniumkvävehalterna i Tidans ARO (1968-2005) 
var alla mycket låga med värden långt under 1 mg/l. Medelvärde för perioden 1968-2005 låg 
på 0,1 mg/l (SLU - Institutionen för miljöanalys). 

 
För Friaån däremot var ammoniumkvävehalterna betydligt högre. De 

provtagningsplatser som valts att redovisa är från Vägbron vid Enåsa och Kvarndammen vid 
Kvarnberget (vid vandringshindret). Dessa valdes p.g.a. att de ligger inom den sträcka jag har 
karterat, från mynningen upp till första definitiva vandringshindret vid Norrkvarn. Vid 
samtliga provtillfällen låg värdena på eller över 1 mg/l, (figur 22), och maxvärdet låg på 6,8 
mg/l från provplats Kvarndammen i februari 2003.  
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Figur 22: Ammoniumkvävehalter i Friaån mellan 1993 till 2003. 
Provtagningsplatserna är 16 = Friaån, kvarndammen vid Kvarnberget och 
18 = Friaån, bron vid Enåsa. (Data från KM-Lab AB recipientkontroll och 
ALcontrol Laboratories). 
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Inom Tidans ARO ses trender mot minskande medelhalter av fosfor, (figur 23 a). 
Detta kan bl.a. förklaras långsiktigt med utbyggnaden av kommunala avloppsreningsverk 
sedan 1970-talets början. Under perioden 1998-2003 minskade medelhalterna av tot-P p.g.a. 
mindre nederbörd. Under 2004 bröts dock trenden p.g.a. högre vattenföring (Nordberg 2004). 
Fosforhalterna ligger i dag på mycket höga halter, klass 4, enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder. Fosforhalterna i Friaån var under perioden 1977 till 2003 mycket höga 
(50-100 μg/l) klass 4, eller extremt höga halter (>100 μg/l) klass 5, (figur 23 b). De höga 
halterna beror dels på utsläpp från Töreboda avloppsreningsverk och dels på läckage från 
omgivande jordbruksmark. Skyddszon till vattendraget saknas i stort sätt längs hela den 
karterade sträckan. 
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Figur 23 a: Årsmedelvärden för totalfosfor I Tidans ARO 1968-2005. Värden över den röda linjen, 
>100 μg/l, motsvarar extremt höga halter, klass 5. Värden över den orange linjen, 50-100 μg/l, 
motsvara mycket höga halter, klass 4. Värdet över den gröna linjen, 25-50 μg/l, motsvarar höga 
halter (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % 
konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet mellan tot-P och år, är -0.73, vilket 
är statistiskt signifikant då p < 0,001 (Data från SLU, www.ma.slu.se). 
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Figur 23 b: Årsmedelvärden för totalfosfor I Friaåns ARO 1977-2003. Värden över den röda 
linjen, >100 μg/l, motsvarar extremt höga halter, klass 5. Värden över den orange linjen, 50-100 
μg/l, motsvara mycket höga halter, klass 4 (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar 
medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet 
mellan tot-P och år, är -0,61, vilket är statistiskt signifikant då p < 0,001 (Data från KM-Lab AB 
recipientkontroll och Alcontrol Laboratories).  

 30 
 

http://www.ma.slu.se/


3.3.3 Ljusförhållanden  
 
Vattnet får sin bruna färg från humusämnen, samt järn- och manganföreningar. Vid 
nedbrytning av organiskt material uppstår organiska syror som med ett samlingsbegrepp 
kallas humus. Koncentrationen av humus har stor betydelse för vattnets kemi och biologi. 
(Bydén et al. 2003). I Tidans huvudfåra ökade vattenfärgen i den nedre delen av vattendraget 
mot mynningen. Orsaken till att värdena generellt är högre vid utloppet beror på ökad 
tillförsel av organiskt material från omgivande mark och att sjöandelen är mindre i de nedre 
delarna av Tidan, vilket leder till sämre självrening. Grumligheten ökar också längre 
nedströms vilket bl.a. beror på erosion från lerjordarna i jordbruksområdena (Nordberg 2004). 
Under perioden 1968 till 2005 har vattenfärgen sakta försämrats. I dag (2005) är färgvärdet 
betydligt färgat vatten (0,12-0,2), klass 4 (Naturvårdsverket, 1999), (figur 24 a). Friaåns 
vatten är mycket grumligt och årsmedelvärdena för perioden 1993 till 2003 motsvarar starkt 
färgat vatten, klass 5 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, (figur 24 b). 
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Figur 24 a: Vattenfärg i Tidans utlopp. Årsmedelvärden absorbans under perioden 1968-
2005. Värden över den röda linjen, >0,2, motsvarar starkt färgat vatten, klass 5. Värden 
över den orange linjen, 0,12-0,2, motsvara betydligt färgat vatten, klass 4. Värdet över den 
gröna linjen, 0,05-0,12, motsvarar måttligt färgat vatten klass 3 (Naturvårdsverket, 1999). 
Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. (Data från SLU, 
www.ma.slu.se). 
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Figur 24 b: Vattenfärg i Friaåns utlopp. Årsmedelvärden absorbans under perioden 
1993-2003. Värden över den röda linjen, >0,2, motsvarar starkt färgat vatten, klass 5 
(Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % 
konfidensintervall. (Data från KM-Lab AB recipientkontroll, Analycen i Lidköping och 
ALcontrol i Skara) 
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3.3.4 Fisk 
 
3.3.4.1 Tidan 
 
Fiskeundersökningar 
Under våren och sommaren 1995 gjordes provfiskningar i Tidans mynningsområde av 
Länsstyrelsen i Skaraborg med syftet att inventerar fiskfaunan. Under april och maj gjordes 
ett fiske i veckan och under juni till september ett fiske per månad. Vid samtliga fisketillfällen 
användes två bottensatta översiktsnät. Under den här perioden fångades totalt 2033 fiskar 
fördelade på 14 arter i Tidan (tabell 3) (Kinnerbäck 1995). 
 
Tabell 3: Fiskarter i Tidans mynnig vid översiktsnät 1995 
(Kinnerbäck 1995) och fiskarter i Friaån vid elfiske 1997. 
Fiskarter i Tidan totalt 14 arter  
(vid översiktsnät 1995) 

Fiskarter i Friaån totalt 6 arter 
(vid elfiske 1997) 

Abbore (Perca fluviatilis)   
Asp (Aspius aspius)   
Benlöja (Alburnus alburnus) Benlöja (Alburnus alburnus) 
Björkna (Blicca bjoerkna) Elritsa Phoxinus phoxinus 
Braxen (Abramis brama) Färna Leuciscus cephalus 
Gers (Gymnocephalus cernua) Gers (Gymnocephalus cernua) 
Gädda (Esox lucius) Gädda (Esox lucius) 
Gös (Stizostedion lucioperca)   
Id (Leuciscus idus)   
Mört (Rutilus rutilus) Mört (Rutilus rutilus) 
Nors (Osmerus eperlanus)   
Sarv (Scardinius erythrophthalmus)   
Sutare (Tinca tinca)   
Vimma (Vimba vimba)   
 
Lek- och uppväxtområden för fisk samt vandringshinder 
Det finns bara tre självproducerande öringbestånd kvar i Vänern. De har 
reproduktionsområden i Klarälven, Gullspångsälven och Tidan (Egriell et al. 2001). Det har 
gjorts mycket fiskevårdande insatser i Tidan. Flera åsträckor är lämpliga öringbiotoper med 
mycket väl fungerande lek- och uppväxtområden. Även fisktrappor har byggts. Det är i 
huvudsak öring, asp och nors som vandrar upp i Tidan för lek. Gös går in i mynningsområdet 
och då för näringssök. I övrigt ansamlas mycket vitfisk vid mynningsområdet (Svahn, J 
personlig kontakt Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 15 maj, 2006).  
 
Öring 
Det första definitiva vandringshindret för öring påträffas i dagsläget (2006) i Tidavad vid 
Nykvarn där ett kvarndämme finns. I Ullervad finns en kraftstation, men denna utgör inget 
vandringshinder för öring vid högvatten, eftersom fisken kan gå förbi över klipporna. Det är 
bara någon enstaka höst (ca vart femte år) som det är lågvatten och fisken inte kan gå förbi. 
Mariestads Sportfiskeklubb har därför planer på att spränga ut trappsteg i berget, så att djupet 
blir större och fiskarna ska därmed kunna vandra även vid lågvatten. 
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Figur 25: Tidanöring (http://www.outdoor.se/sportfishnews/articles/tidan/). 

 
Innan kraftdammsutbyggnaden i slutet av 1800-talet kunde både lax och öring gå ända 

upp till Stråken och i vissa fall gick de också upp i Ösan (Svahn, J personlig kontakt 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 15 maj, 2006). 
Tidanöringen är en hotad sjövandrande öringstam, (figur 25). Tidanöringen skiljer sig 
genetiskt från andra stammar i Vänern som t.ex. Gullspångsöringen (Jansson 1996). 
Tidanöringen är anpassad till Tidans vattenkvalité med grumligt vatten, hög vattentemperatur 
och näringsrikt. Uppströms i Tidan finns också stationär öring.  
 
Asp 
Aspen, (figur 26), tillhör familjen karpfiskar (Cyprinidae) och den lever i både sjöar och 
vattendrag, men dess utbredning i landet är liten och lokalt är den utrotningshotad och klassas 
som sårbar enligt Artdatabankens Rödlista (www.artdata.slu.se). Aspen kan ibland bli mycket 
stor, upp till en meter lång och väga uppåt tio kilo. Tidans mynning med sina strömpartier är 
troligen en av aspens viktigaste lekplatser i Vänern (Berglund 2004). 
 

 
Figur 26: Asp (http://www.fiskbasen.se/asp.html). 

 
Aspen kan inte vandra lika långt som öringen. Det första definitiva vandringshindret 

för asp påträffas ca 1 km uppströms från mynningen i Vänern. Innan vandringshindret finns 
tre högkvalitativa leklokaler för asp. Leken sker främst över grus- och stenbottnar men också 
över växtrika områden med syrerikt och rent vatten. Lokalerna finns vid residenset, vid 
järnvägsbron samt nedströms dämmet vid Katrinefors. Alla tre områdena är mycket bra 
lekplatser (klass 3) (Halldén et al. 2002) för asp (Berglund 2004).  

 
I sjön Östen, uppströms vandringshindret, finns ett isolerat bestånd med asp. Dessa 

kan leka på tre lokaler, två i Tidan och en i biflödet Ösan. Lokalen i Ösan har mycket goda 
lekmöjligheter (klass 3) för asp. Men de två lokalerna i Tidan är sämre och vid kvarnen vid 
orten Tidan är lekmöjligheterna inte optimala (klass 2). Vid Odensåker kan lekmöjligheter 
finnas (klass 1) (Halldén et al. 2002 och Berglund 2004).  
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3.3.4.1 Friaån 
 
Fiskeundersökningar 
Under 1997 gjorde Länsstyrelsen i Skaraborg elfiskeundersökningar på fyra lokaler i Friaån, 
med syfte att få en uppfattning av fiskfauna i ån. Lokalerna placerades med utgångspunkt från 
Töreboda reningsverk, en lokal ca 0,3 km uppströms reningsverket och tre lokaler nedströms 
(ca 0,7, 9,5 och 17,5 km nedströms). Vanlig elfiskemetodik användes, d.v.s. fiske mot 
strömriktningen. Totalt fångades 6 fiskarter vid elfisket, (tabell 3). Vid lokalen strax 
nedströms Töreboda avloppsreningsverk fångades ingen fisk, orsaken var troligen att 
syrgashalterna på de lungflytande sträckorna var för låg och att ammoniumhalterna var för 
höga. Vid de två nedersta lokalerna fångades dock fisk på de lungflytande områdena, vilket 
visar på att syreförhållandena var bättre här. I de strömmade partierna fanns god förekomst av 
elritsa, vilken kräver god syresättning, och färna, vilka båda är strömvattenlevande arter. 
Detta visar på att syretillgången på de strömmade sträckorna är tillräckligt god.   
 
Lek- och uppväxtområden för fisk samt vandringshinder 
Det enda tänkbara lek- och uppväxtområde för öring som finns i Friaån är beläget ca 4 km 
från mynningen strax uppströms Kvarntorpet och det är en ca 500 m lång sträcka med 
växlande forsande, strömmande och lugnflytande vatten. Här finns skuggande träd längs 
strandkanten och bottenmaterialet består mest av berg, block och stenar dock saknas lämpligt 
lekgrus. Området skulle alltså kunna iordningsställas till en bra öringbiotop, förutsättningarna 
finns (Abrahamsson et al.1985). Äldre kartor visar på att detta område har varit strömt och att 
det funnits stora stenar i vattendraget, (se resultatdelen sidan 32 för tolkningsresultat av 
kartmaterial för Friaån). Aspen har tidigare rapporterats från ån, men nuvarande status är 
okänd (Berglund 2004). 

 
Första definitiva vandringshinder för öring i Friaån är en betongdamm vid 

Kvarnberget, beläget vid Norrkvarn strax uppströms Lyrestad. När det gäller aspen utgörs det 
första naturliga vandringshindret av hällar där vattnet forsar kraftig, ca 100 m uppströms 
Kvarntorpet. Nedströms detta område finns fyra möjliga leklokaler för asp, två platser vid 
Kvarntorpet, ett vid Enåsa och slutligen vid Börstorps slott. Lokalerna vid Kvarntorpet utgör 
inte någon optimal lekmiljö (klass 2) (Halldén et al. 2002), och närmast vandringshindret är 
förutsättningarna för aspen ännu sämre, men vid Börstorps slott och Enåsa blir 
förutsättningarna bättre, men lekmöjligheterna är inte optimala (klass 2) (Halldén et al. 2002; 
Berglund 2004). 
 

3.3.5 Bottenfauna 
 
Prover av bottenfaunan har sammanställts för Tidan från provtagningsplats Trilleholm i 
Ullervad och för Friaån är en inventering gjord mellan Töreboda och Lyrestad. Proven i Tidan 
är utförda en gång per år under tidsperioden 1988 till 2004, i Friaån har jag bara funnit två 
bottenfaunaprov från 1977 och 1979. Undersökningen i Friaån gjordes med anledning av att 
ett nytt avloppsreningsverk sattes i bruk i Töreboda november 1977, med utsläpp i Friaån vid 
Kvarnbolet. 
 
Tidan 
Lokalen i Tidan vid Ullervad hyste ett högt antal arter, 42 stycken, men en låg individtäthet 
698 individer per kvadratmeter under 2004. Detta år var förekomsten av renvattenkrävande 
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arter mycket lågt samt ett Danskt faunaindex1 och ASPT-indexet2 som var mycket låga vilket 
indikerade på en föroreningspåverkan. Dock bedöms bottenfauna ha höga naturvärden då 
lokalen hyste två ovaliga arter, skinnbaggen, Aphelocheirus aestivalis och dagsländan, Baetis 
buceratus (Nordberg 2004). Under det första provtagningsårat, 1988, bedömdes bottenfauna 
som ej eller obetydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material. Bottenfauna bedömdes 
sedan som betydligt påverkad fram till undersökningen 1996 då bedömningen ändrades till 
obetydlig påverkan igen. Den biologiska produktionen har under hela provperioden generellt 
varit hög med ett högt artantal. Bäcksländelarver, som är känslig för låga 
syrgaskoncentrationer, har alltid funnits i få exemplar eller saknats. Sammantaget är 
bottenfaunan i Tidan, Trilleholm, obetydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material 
och att det finns höga naturvärden (Nordberg 2004). 
 
Friaån 
De data som finns för bottenfauna i Friaån är mycket gamla, nära 30 år, och det går därför inte 
att göra en jämförelse av Friaåns värden mot Tidans. Här sammanfattas bara hur läget såg ut 
under denna period. Efter att det nya avloppsreningsverket i Töreboda hade kommit igång och 
varit i bruk ca 2-3 år blev bottenfaunaresultatet betydligt bättre i provpunkten strax nedströms 
reningsverket. Artantalet hade tredubblats och sammansättningen avviker inte mycket från 
övriga provplatser längre nedströms reningsverket. Den variation av 
bottenfaunasammansättning som fanns mellan provtagningsplatserna berodde på 
bottensubstratet. I de lugnflytande delarna, med mjuk sedimentbotten, återfanns 
näringskrävande arter som gråsuggor, Asellus aquaticus, sävslända, Sialis lutaria, flera olika 
iglar och husbyggande nattsländelarver. På de provlokaler som var mer strömmade med 
stenbotten fann man sötvattensmärla, Gammarus pulex, bäcksländelarver, nattsländelarver 
(både husbyggande och frilevande) och dagsländelarver, vilka alla indikerar en strömmade 
vattenbiotop med bra syrgasförhållanden (Eriksson 1980).  
 
 
 
4. Diskussion 
Tidan och Friaån är båda kraftigt artificiellt påverkade. De ligger i en jordbruksbygd och är 
därmed naturligt näringsrika och vattnet är grumligt. Båda vattendragen är påverkade av 
vattenkraftverksutbyggnad. Friaån har rätats på en sträcka strax nedströms Lyrestad och 
Tidans mynning har successivt fyllts ut. Vattendragen är också muddrade på många sträckor i 
åkerlandskapet. Åarna har här tvära, djupa kanter och bottenmaterialet består mest av lera. I 
åkerlandskapet har åarna ofta inga skyddszoner med skyddande vegetation, möjligen finns 
några enstaka träd. Förekomsten av död ved är nästan obefintlig. Kan Tidan och Friaån 
verkligen ha några naturvärden? 
 
4.1 Naturvärdesbedömning  
 
Vid bedömningen av vattendragens ekologiska status väger de biologiska faktorerna tyngst, 
både enligt Vattendirektivet och System Aqua. I rapporten har fisk, bottenfauna och 
makrofyter av de biologiska faktorerna behandlats med varierat resultat. För Friaån finns 
endast tillförlitliga fiskdata, då bottenfaunaprovtagningen är närmare 30 år gammal och 
makrofytinventeringen misslyckades p.g.a. att undersökningen utfördes tidigt på säsongen, 
                                                 
1 Faunans påverkan av organiska föringar och eutrofiering bedöms med hjälp av ett Dansk faunaindex 
(Naturvårdsverket, 1999). 
2 Ett ASPT-index är ett ”renvattenindex” som indikerar förekomsten av känsliga eller toleranta grupper 
(Naturvårdsverket, 1999). 
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första veckan i maj, samt att det var hög vattenföring vilket också försvårade provtagningen. 
För Tidan finns tillförlitliga fisk- och bottenfaunaresultat men även här misslyckades 
makrofytinventeringen p.g.a. samma orsak som för Friaån. Även vattendragens naturlighet 
påverkar den ekologiska statusen. Ett kraftigt rensat alternativt omgrävt vattendrag kan aldrig 
få hög ekologisk status, men den näst högsta nivån, god ekologisk status, kan uppnås om de 
biologiska faktorerna indikerar på det. 

 
Tidan har bitvis höga biologiska värden med mycket bra fortplantningsområden för 

öring och asp och i Friaån finns det potentiella asp- och öringbiotoper. Både Tidan och Friaån 
har fina nyckelbiotoper med god ekologisk status, se tabell 4 för uppskattade naturvärden i 
Tidan och Friaån från mynningsområdet upp till första definitiva vandringshindret för öring. 

 
Tabell 4: Kända naturvärden i Tidan och Friaån. 
Tidan Friaån
Fisk - öring, asp Potentiella biotoper för öring och asp
Bottenfauna - höga "naturvärden"   
Nyckelbiotoper: Nyckelbiotoper:
Kvillområde Kvillområde 
Strömvatten sträckor Strömvatten sträckor 
Lugnflytande sträckor Lugnflytande sträckor 
 

I både Tidan och Friaån finns nyckelbiotoperna, kvillområde, strömmande 
vattendragsträckor och lugnflytande vattendragsträckor, (se bilaga 3 för definitioner av 
nyckelbiotoperna). Tidans kvillområde är väl utvecklat med stenig och blockig terräng där 
vattendraget rinner fram mellan ”småöarna” som är väl bevuxna av bl.a. gråal. Stora delar av 
området var vattentäckt när jag var ute i fält, vilket är naturligt för dessa områden under 
vårfloden (april – maj). I Friaån fanns ett mindre kvillområde på sträcka 5, Kvarntorpet, se 
bilaga 5. Här fanns det gott om block och stenar i åfåran och även ”småöar” med gråal. För 
båda områdena var skuggningen mycket bra och förekomsten av död ved var god.  

 
De lugnflytande sträckorna har varken för Tidan eller Friaån särskilt höga naturvärden 

då skyddszon mot åkermark i storts sätt saknas. Dock finns enstaka sträckor där skyddszonen 
är mycket bra vid Tidan på de lugnflytande sträckorna och här är naturvärdena höga. Ett 
mycket bra exempel på detta är sträcka 6, strax uppströms Trilleholm. Här är det betade 
strandängar ända ner till ån och flödet är ringlande med enstaka block i åfåran. Ett annat 
exempel är en sträcka på ca 1 km strax uppströms Kottholmen där skyddszonen är ca 30 
meter. På ena sidan är det bete och på den andra sidan är det obrukad mark. För Friaån finns i 
stort sätt ingen skyddszon mot kringliggande åkermark. 

 
Det negativa ur naturvärdessynpunkt för både Tidan och Friaån, (tabell 5), är 

framförallt att skyddszonerna till kringliggande åkermarker är mycket dåliga. Vattenkvalitén 
är inte heller särskilt bra, visserligen är jordbruksåar naturligt mer näringsrika, men i Friaån 
finns extremt höga halter av både totalkväve och totalfosfor. Ammoniumkvävehalterna har 
varit på toxiska nivåer (>1mg/l), vid samtliga mätningar, vilket är alarmerande. 
Avloppsreningsverket i Töreboda skulle behöva installerar kväverening för att kunna reducera 
ammoniumkvävehalterna i Friaån.  För Tidans del ser vattenkemin lite bättre ut i jämförelse 
med Friaån, dock ligger värdena på höga halter av totalkväve samt totalfosfor. På lång sikt ses 
trender att vattenkvalitén successivt blivit bättre i Tidan och då främst när det gäller 
totalfosfor. Kvävehalterna visar inte samma neråtgående trend. En uppåtgående trend ses på 
absorbans årsmedelvärden i Tidan, denna trend ses även i liknande åar som t.ex. Lidan. 
Varför vattnet har blivit grumligare är svårt att säga, vilket bör utredas. För Friaån ses en 
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trend att fosforvärdena har gått ner, samma trend ses dock inte för kväve och ammonium. 
Friaåns absorbans årsmedelvärden har legat i stort sett konstant på starkt färgat vatten sedan 
mätningarna statade 1993. 

 
Båda vattendragen har rensats och fördjupats. Friaån har rätats på en sträcka och Tidan 

har fyllts ut i mynningsområdet. Dessa ingrepp drar ner på vattendragens naturliga värden. 
 

Tabell 5: Negativt ur naturvärdessynpunkt i Tidan och Friaån.   
Tidan Friaån
Vattenkvalitén  
(mkt. näringsrikt, grumligt) 

Vattenkvalitén  
(bl.a. höga ammoniumkvävehalter, extremt näringsrikt och grumligt) 

Få skyddszoner Få skyddszoner  
Rensat Rensat 
Utfyllnad i mynningsområdet Uträtat - på en sträcka 
 

Trots att både Tidan och Friaån är kraftigt artificiellt påverkade finns flera 
strömmande partier med höga naturvärden. Ska man se till att de biologiska faktorerna väger 
tyngst skulle man kunna ge Tidan god ekologisk status, med motivering att ån kan föda en 
stam av den unika Vänervandrande Tidanöringen. Ån har dessutom högkvalitativa lokaler för 
asp och bottenfauna visar på höga naturvärden. Friaån skulle kunna få måttlig ekologisk 
status, med motivering att de höga ammoniumhalterna efter Töreboda avloppsreningsverk 
omöjliggör för Vänernvandrande öring att komma tillbaka. I ån finns dock potentiella 
biotoper för både öring och asp. 
 
4.2 Förslag på åtgärder med prioritering 
 
Friaån 

1. Bättre rening vid Töreboda avloppsreningsverk för att minska 
ammoniumkvävehalterna  

 
Kunde vattenkvalitén ha varit bättre i Friaån hade öringen sannolikt vandrat upp här i dag 
(Svahn, J personlig kontakt Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 15 maj, 
2006). Under historisk tid har öringen med stor sannolikhet vandrat upp i Friaån. Det är bara 
ca 1200 meter uppströms i Friaån från mynningen till det första strömmande sträckan, vid 
Börstorps slott och i åfåran finns en del stenar och block. Skulle bara öringen ta sig hit så 
skulle den säkert kunna ta sig upp till Kvarntorpet ca 2000 meter till. Det är alltså inte 
närmiljön eller vattenbiotopen som hindrar öringen, då den finns och kan bli bättre genom 
restaurering, utan det är vattenkvalitén som är begränsande. De höga ammoniumkvävehalter, 
vilka vid alla provtagningar har uppnått toxiska nivåer, bidrar till syrebrist i ån. Syrebrist kan 
även uppkomma vid lågvattenföring, då vattenföringen sommartid kan vara mycket dålig. 
Töreboda avloppsreningsverk skulle behöva installera i kväverening för att de höga 
ammoniumkvävehalterna ska kunna reduceras. 
 

2. Bevara områden med höga naturvärden samt återskapa naturliga biotoper  
 
För Friaån finns de finaste plasterna vid Kvarntorpet, (figur 27), där vattenbiotopen växlar 
mellan lugnflytande och strömmade, närzonsvegetationen är mycket god och i åfåran finns 
mycket stenar och block, andelen död ved är också god. Delar av sträckan är också ett så 
kallat kvillområde. Här finns potentialer för att öringen skulle kunna fortplanta sig.  
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Klevarud strömmar, Sträcka 9 (bilaga 4), är en fin sträcka med rätt strömförhållandena 
och god närzonsvegetation, men här är åfåran 
kraftigt rensad, (figur 28). Detta går dock att 
åtgärda, vilket skulle höja naturvärdena 
avsevärt.  Här skulle stenarna som ligger längs 
med åkanten behöva flyttas ut i åfåran för att 
öring ska trivas. Storskifteskartan från 1698 
visar på att detta område har varit strömt samt 
att det funnits stenar i åfåran, vilket visar på att 
Klevarud har varit en sträcka med naturligt 
strömmade vatten. Området skulle alltså kunna 
iordningsställas till en bra öringbiotop då 
förutsättningarna har funnits. I figur 29 
redovisas de områden med höga naturvärde 
alt. potential till höga naturvärden i Friaån. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 27: Kvarntorpet Friaån (foto: Sara 
Peilot, 2006-05-02). 
 

 
Figur 28: Klevarud strömmar (foto: Sara 
Peilot, 2006-05-02). 
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Figur 29: Områden med höga naturvärden alt. potential till höga 
naturvärden (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
 

3. Behåll bete vid mynningsområdet och återställa våtmarker 
 
I mynningsområdet i Friaån är närzonsvegetationen mycket sparsam och en del stora träd, 
bl.a. al, har tagits ned intill vattendraget, vilket inte är bra för skuggningen och förekomsten 
av död ved. Positivt är dock att det förekommer bete på markerna öster om mynningsområdet 
(sedan 2004), vilket har bidragit till att vassen har hållits tillbaka. Våtmarksområden vid 
mynningen vid Börstorps slott har erhållit höga naturvärden i Länsstyrelsens 
våtmarksinventering. Den här marken odlades så sent som på 1960-talet, då vatten pumpades 
ut från området. I dag har alltså området börjat återställas till ett våtmarksområde och så har 
det ursprungligen sett ut, vilket äldre kartor visar på. 
 

4. Återskapa skyddszoner  
 
För Friaån är förekomsten av närzoner till kringliggande åkermark mycket sparsam. Man tar 
bort naturens egna skydd, närzonsvegetationen, som är otroligt viktig för att minska 
näringsläckaget och erosionen samt som skuggning och tillförsel av död ved och organiskt 
material till vattendragen. Ett område med dålig närzon blir ofta kraftigt igenvuxen av vass. 
En ond cirkel bildas där man tvingas att rensa i vattendraget till följd av att man har tagit bort 
närzonsvegetationen. I Friaån står markläckaget från jordbruksmark för den dominerande 
kvävetillförseln (Eriksson 2001). 
 

5. Biologiska undersökningar – bottenfauna, fisk. 
 
Biologiska undersökningar av såväl bottenfauna och fiskfauna skulle behöva göras i Friaån då 
bottenfauna undersökningen är ca 30 år gammal och fiskundersökningen är nära 10 år. 
Bottenfaunan säger mycket om vattenkvaliteten och man skulle behöva följa läget i Friaån 
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kontinuerligt för att få en uppfattning om hur läget i ån förändrats bl.a. vad det gäller 
vattenkvalitén.  
 
Tidan 
 

1. Bevara områden med höga naturvärden och restaurera naturliga biotoper 
 
Det är viktigt att man lägger ”krutet” på att bibehålla och bevara de fina biotoper som finns i 
Tidan, för de finns! Om dessa lämnas ostörda eller restaureras kan Tidan hålla god ekologisk 
status trots att det finns områden längs sträckan med naturvärden som är nära noll. 

 
Kvillområdet i Mariestad och 

Trilleholm i Ullervad är de finaste 
biotoperna för den sträcka som har 
karterats i Tidan. I figur 30 ses 
Trilleholm. Här är 

fortplantningsförutsättningarna 
optimala för öring och även för andra 
organismer med högt naturvärde trivs 
i den här miljön, vilket 
bottenfaunaundersökningen från 
Trilleholm visar på då lokalen hyste 
två ovaliga arter, skinnbaggen, 
Aphelocheirus aestivalis och 
dagsländan, Baetis buceratus. 

Figur 30: Trilleholm i Ullervad, sträcka 5, (bilaga 4) (Foto: 
Sara Peilot, 2006-05-04). 

 
Närzonsvegetationen i dessa områden är mycket god 
och förekomsten av död ved är också bitvis god. I 
figur 31 redovisas de områden med höga 
naturvärden, när det gäller vattenbiotopen och 
närmiljön, i Tidan.  
 
 
 
 

Figur 31: Områden med höga naturvärden 
(© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188).  
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2. Behåll bete på strandängar återställa våtmarker 
 
I Ullervad strax uppströms Trilleholm finns en fin lugnflytande sträcka, sträcka 6 (bilaga 4) 
med blå bård, (figur 32). Här bedrivs bete ända ner till ån. Dessa miljöer är viktiga att bevara. 
Dock får inte Ekudden glömmas som kantar mynnigsområdet. Här finns fina strandängar som 
bör bevaras då de också skapar en blå bård. 
 

 
Figur 32: Strandäng strax uppströms Trilleholm (foto: Sara 
Peilot, 2006-05-04). 
 

3. Återskapa skyddszoner 
 
Syftet med att återskapa skyddszoner är framförallt för att vattenkvaliteten ska bli bättre. (Se 
orsaker under Friaån ”återskapa skyddszoner”). 
 
4.3 Felkällor 
 
Makrofytinventeringen utfördes tidigt på säsongen, första veckan i maj, vilket medförde att 
det var svårt att få tag på växter. Resultatet (noll funna växter) beror antagligen på att 
fältveckan var lagd för tidigt. Växtligheten hade inte hunnit komma igång efter en lång och 
kall vinter. Det var hög vattenföring under inventeringsveckan, vilket försvårade att få tag på 
eventuella växter i åfåran, trots vadarstövlar samt kratta med förlängt skaft. De båda 
vattendragen har vidare mycket grumligt vatten vilket bidrar till att ljuset får svårare att tränga 
ner i vattenmassorna och miljön för fotosyntiserande vattenväxter försvåras. Antagligen är 
makrofytfloran sparsam i de lugnflytande områdena med kraftigt grumligt vatten som dels är 
orsakat av sediment- och lerbottnen. En uppföljande undersökning av makrofytfloran skulle 
behövas göras i de strömmande vattensträckorna för både Tidan och Friaån.    
 
4.4 Hur kan man gå vidare? 
 
De allra viktigaste åtgärdsförslaget för Tidan är att bevara de strömmande partierna, vilka 
hyser höga biologiska värden. För att den Vänervandrande öringen inte ska konkurreras ut av 
andra fiskarter i Tidan krävs att mer vatten släpps på. I dag är det inte brist på lek- och 
uppväxtområden för öring, utan det är konkurrensen från andra fiskarter. För att mer vatten 
ska kunna släppas på krävs att vattendomen ändras. För Friaån måste vattenkvalitén 
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förbättras, som ett första steg för att den Vänervandrande öringen ska kunna gå upp i Friaån. 
Här behöver även fluktuationerna mellan låg- och högvatten minska.  

 
Det är av stor vikt att åarnas naturvärden uppmärksammas mer i t.ex. media och 

speciellt för Friaån. Tidanöringen har gett stor publicitet för Tidan vilket är positivt. I Tidan 
har mänsklig påverkan gynnat den biologiska mångfalden då man ser till alla fiskevårdande 
insatser som har gjorts. Mariestads Sportfiskeklubb har stor del i detta då de bl.a. har drivit på 
projektet ”Tid för Tidan”. Genom att återställa miljön för öringen har Tidans rekreationsvärde 
ökat. Det kan finnas ett samband mellan ett vattendrag med naturlig morfologi och höga 
naturvärden om vattenkvalitén är god. Om Friaåns vattenkvalité blir bättre skulle det var ett 
förts steg i att öringen skulle kunna vandra upp i Friaån, vilket skulle vara mycket positivt. 
Fördelen med öringen är att fler arter gynnas av dessa miljöer, de kommer med i bara farten. 
Öringen kan fungera som marknadsföring för en bygd och naturvärdena uppmärksammas. 
Allmänheten bör informeras om den fina natur de har i sin omnejd. Blir fler intresserade ökar 
också förståelsen för naturens värden och känslan för delaktighet blir större.    
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Bilaga 2: Fastighetskartan över Friaån  
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Bilaga 3: Begrepp och definitioner 
 
Strandzonen 
Strandzonen definieras ofta som det område intill vattendraget som översvämmas periodvis, 
alltså det område mellan den normala strandlinjen och högvattenslinjen. Stranden definieras 
också i stort som den zonen som direkt påverkar vattendraget genom nedfall av organiskt 
material från omgivande träd, beskuggning och grundvattenutströmning. Vid den senare 
definitionen av strandzonen omfattas även marken ovanför högvattensnivån. Genom detta 
synsätt på strandmiljön kan stranden delas upp i tre delzoner: en akvatisk zon, en strandzon 
och ett påverkansområde för strandzonen (Bergqvist 1999). 
 
Närzonen 
Enligt System Aqua utgörs vattendraget närmiljö av landområdet mellan vattenbrynet (högsta 
vattenstånd) och 30 meter upp på land (Bergengren & Bergquist 2004). 
 
Nyckelbiotoper 
Enligt System Aqua definieras nyckelbiotoper i limniska sammanhang som områden med stor 
betydelse för de limniska ekosystemen i sjöar och vattendrag. Ofta är vattendragens 
nyckelbiotoper en kombination av strukturer och områden både på land och i vatten. 
(Bergqvist 1999). Vattendragsbiotoperna kan grovt delas i tre grupper: strömmande 
vattendragssträckor, lugnflytande vattendragssträckor och specialbiotoper och alla dessa utgör 
nyckelbiotoper (Liliegren et al. 1996).  
 
Strömmande vattendragssträckor kännetecknas av ett typiskt strömvattenutseende med stabilt 
vattenflöde och hård botten ofta bestående av block, sten, grus, sand och lera, där block och 
stenar ofta är synliga i strömfåran. Som regel finns vinteröppet vatten på sträckan. För alla 
nyckelbiotoper gäller att sträckan inte ska ha varit utsatt för fysisk påverkan som rätning, 
fördjupning och rensning, samt att inte flödesdynamiken har utsatts för irreversibla 
förändringar från det naturliga tillståndet. Utmed sträckan bör det finnas en trädbevuxen 
skyddszon, som skuggar delar av vattendraget och död ved i och i anslutning till vattendraget 
höjer åsträckans värde. I strömmande vattendrags biotoper trivs bl.a. vandrande fisk som 
öring och bottenfaunan är art- och individrik (Liliegren et al. 1996). 
 
 De lugnflytande vattendragssträckorna kännetecknas av ett ofta slingrande lopp där 
vattenhastigheten normalt inte överstiger 0,2 m/s. Sträckan ska inte vara igenväxt med 
vattenväxter. Dessa biotoper har ofta en art- och individrik fiskfauna året om (Liliegren et al. 
1996). 
Kvillområde är en av specialbiotoperna i ett vattendrag. Ett kvillområde kännetecknas av att 
vattendraget inte rinner i en tydligt avsatt huvudfåra, utan vattendraget är uppdelat i ett 
mindre diffust nätverk av bäckar. Dessa områden bildas ofta i blockig samt stening terräng 
och biotopen hyser ofta en frodig och lövdominerande vegetation. Biotopen täcks till stora 
delar av vatten under vårflöden i april-maj. Området karakteriseras av ett strömmande till 
forsande vatten, men det kan även förekomma lugnflytande partier. Som regel finns det 
vinteröppet vatten. Den övervägande delen av närmiljön ska bestå av naturlig mark, 
alternativt bör det finnas en trädbevuxen skyddszon mot omgivande produktionsmark. 
Positiva inslag i kvillområdet är lövträd som ask och al, samt en riklig ormbunksvegetation 
och död ved både i och i anslutning till området (Liliegren et al. 1996). Området är en utmärkt 
lek- och uppväxtplats för fisk, bl.a. asp och öring i Tidan. 
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Bilaga 4: Vattenbiotoper i Tidan till första definitiva vandringshindret 
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Bilaga 5: Vattenbiotoper i Friaån till första definitiva vandringshindret 
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Bilaga 6: Närmiljön Friaån till första definitiva vandringshindret 
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 Teckenförklaring Närmiljön (0-30m från strandkanten) (Halldén et al. 2002) 
    
A1 Tomtmark. 
A3 Industri (hårdgjord och övrig). 
A4 Tätort/bebyggelse. 
    

S4 

Övrig skog. Förekommer ofta i anslutning till vattendrag.  
Är inte produktionsskog men inte heller gammelskog. 
Är vanligtvis flerskiktad. Dominerande trädslag anges, om blandskog anges de samdominerande.

    
VK1 Öppen, hävdad våtmark (kärr, mad o dyl). 
VK2 Öppen, ej hävdad våtmark (kärr, mad o dyl). 
VK3 Trädbevuxen våtmark (sumpskog o dyl). Dominerade trädslag anges. 
    
Å1 Åkermark som brukas 

Å2 
Åkermark som inte brukas just nu men som sannolikt kommer att brytas upp.  
Vallodling och/eller bete kan förekomma. 

    
Ö1 Hävdad öppen mark. 
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Bilaga 7: Närmiljön Tidan till första definitiva vandringshindret 
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Bilaga 8: Friaåns och Tidans avrinningsområden. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Till vänster: rödmarkerat område visar Friaåns avrinningsområde. Till höger: rödmarkerat 
område visar Tidans avrinningsområde (Sonesten et al. 2004). 
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	Sammanfattning 
	 
	I projektet har Tidan och Friaåns nedre delar, till första definitiva vandringshindret, undersökts. Åarna mynnar ut i sydöstra Vänern och båda är kraftigt artificiellt påverkade. De ligger i en jordbruksbygd och är därmed naturligt näringsrika och vattnet är grumligt. Båda vattendragen är påverkade av vattenkraftverksutbyggnad. Friaån har rätats på en sträcka strax nedströms Lyrestad och Tidans mynning har successivt fyllts ut. Vattendragen är också muddrade på olika sträckor i åkerlandskapet. Åarna har här tvära, djupa kanter och bottenmaterialet består mest av lera. I åkerlandskapet har åarna ofta inga skyddszoner med skyddande vegetation, möjligen finns några enstaka träd. Förekomsten av död ved är nästan obefintlig. Kan Tidan och Friaån verkligen ha några naturvärden?  
	 
	Trots att både Tidan och Friaån är kraftigt påverkade finns flera strömmande partier med höga naturvärden. Detta gör att Tidans nedre delar sannolikt har god ekologisk status. Motiveringen är att ån har en stam av den Vänervandrande Tidanöringen och asp, som är en rödlistad fisk. Bottenfauna visar också på höga naturvärden. Vattenkvalitén i Tidan har successivt blivit bättre och då främst när det gäller totalfosfor. Kvävehalterna visar dock inte samma nedåtgående trend. 
	 
	Friaåns nedre delar kan sannolikt klassas som måttlig ekologisk status. Motiveringen är att de höga ammoniumhalterna efter Töreboda avloppsreningsverk omöjliggör för Vänernvandrande öring att komma tillbaka. I ån finns dock potentiella biotoper för öring och asp. För Friaån ses en trend att fosforvärdena har gått ner, samma trend ses dock inte för kväve och ammonium.  
	 
	De allra viktigaste åtgärdsförslaget för Tidan är att bevara de strömmande partierna, vilka hyser höga biologiska värden. För Friaån måste vattenkvalitén förbättras, vilket skulle medföra att den Vänervandrande öringen skulle kunna gå upp i Friaån. Det är av stor vikt att åarnas värden uppmärksammas mer i t.ex. media och speciellt för Friaån. Tidanöringen har gett stor publicitet för Tidan vilket är positivt.  
	 Abstract 
	 
	The rivers Tidan and Friaån have been studied from the river mouth to the first definitive   wandering stop for fish. Both rivers open out in the south east of lake Vänern and they are both exposed to a considerable human influence. Parts of Tidan and Friaån run through an agricultural district and therefore they are naturally nutritious and the water is turbid. The rivers are both affected by hydroelectric power stations. Friaån has been made more straight lined in a distance near Lyrestad and the river mouth of Tidan has gradually been filled up. The rivers have also been dredged in some parts as they run through the agricultural landscape, and here the river edges are steep and the bottom substrate consists of clay. In the agricultural district, Tidan and Friaån have almost no protection area of vegetation near the water, just occasional trees, and the presence of dead wood is more or less nonexistent. Can really Tidan and Friaån have any nature values?           
	 
	Despite the fact that Tidan and Friaån both are intensely influenced by human activity there still remain streaming parts in the rivers with high nature values. The lower parts of Tidan can possibly be classified as god ecological status based on the argument that the river holds a population of salmon trout that is unique to lake Vänern. It can also hold the red listed fish rapacious carp, and the bottom fauna indicates high nature values. The quality of the water in Tidan has gradually become better since 1968, especially for total phosphorous. The nitrogen values have not shown the same downward trend. 
	 
	The lower parts of Friaån can possibly be classified as moderate ecological status based on the argument that the high ammonium values down stream the sewerage-treatment of Töreboda make it impossible for the salmon trout to live here. But there is a potential biotope for salmon trout and rapacious carp in Friaån. The quality of the water in Friaån shows downward trend for total phosphorous, but not for the nitrogen and ammonium values. 
	 
	The most important restoration recommendation for Tidan will be to protect the streaming parts of the river, which contain high biological values. For Friaån it will be to improve the water quality, which eventually could make it possible for the salmon trout to enter Friaån. It’s of great importance to attract attention to the nature values of Tidan and especially of Friaån. The salmon trout of Tidan has given a lot of publicity to Tidan, which is very positive. 
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	Hur påverkade är Friaåns och Tidans åmynningar och finns naturvärdena kvar? En studie av två vattendrag vid Vänerns sydöstra strandlinje. 
	  
	1 Introduktion 
	 
	1.1 Naturliga vattendrag 

	 
	Höga biologiska värden finns ofta i mer opåverkade vattendrag med en naturlig vattendynamik, flöden och omgivning med stor andel naturskog och få mänskliga ingrepp i vattendraget. Vattenreglering och intensivt jord- och eller skogsbruk minskar ofta de biologiska värdena. Det rinnande vattnet skapar hydromorfologiska variationer i jordbrukslandskapet som meandrande slingor som skapats av erosions- och ackumulationszoner och de avsnörda meanderslingorna som bildar korvsjöar i det flacka landskapet. De övre delarna av det naturliga vattensystemet karakteriseras av ett snabbt rinnande och ofta syrerikt rent och klart vatten, som drar fram över sand-, grus-, och stenbotten (Naturvårdsverket 2003).  
	 
	Försurning, övergödning, utsläpp av miljögifter, utslagning av arter, samt fysiska ingrepp som kanalisering, kulvertering och vattenreglering av vattendrag är några av hoten mot den biologiska mångfalden i rinnande vatten. I dag finns inga vattendrag som är helt opåverkade av mänsklig aktivitet i södra Sverige (Liliegren et al. 1996). 
	 
	1.2 Biologin i rinnande vatten 

	 
	Strömmande vatten var antagligen det ursprungliga habitatet för många organismer. Myggor, trollsländor och dagsländor är några arter som sägs ha utvecklats i kallt rinnande vatten. Då de mesta av vattnet som når ån har varit i kontakt med marken i avrinningsområdet, har jordsammansättningen och geologin i avrinningsområdet en stor betydelse för vattenkemin i vattendraget. Vattendrag som rinner genom vulkaniska bergarter med t.ex. graniter, har ofta en låg andel av lösliga salter, vilket kan medföra att vattnet kan bli surt. Medan de vattendrag som rinner genom sedimentära bergarter med t.ex. sand- och kalksten, har relativt höga halter av lösta salter, vilket medför att vattnet antingen blir neutralt eller basiskt. Rinnande vatten hyser en mängd olika arter allt från virus och små bakterier till stora vertebrater. Små organismer finns i alla sorters rinnande vatten medan större akvatiska djur mer eller mindre är begränsade till större vattendrag (Giller & Malmqvist 1998). 
	 
	Mikroorganismer 
	Bakterier finns i stort antal i vattendrags system men man vet inte mycket om dess ekologi. Det man vet är att bakterier är de största konsumenterna av lösligt organiskt material (dissolved organic matter, DOM). Bakterier är känsliga för lågt pH och deras effekt på nedbrytningen minskar därmed kraftig i sura vattendrag. Svamparna i vattendraget har en viktig funktion att uppfylla. Då t.ex. löv faller ner i vattendraget penetrerar svamphyferna lövvävnaden vilket gör att lövet blir mer tilltalande och näringsrikt för detritusätarna. Även svamparna begränsas av lågt pH (Giller & Malmqvist 1998). 
	 
	Växter 
	Växter har en sammansatt roll för biologin i rinnande vatten. Deras uppgift är inte bara syrgastillförsel och bidra till habitatets mosaik utan också att agera som en huvudkanal för energiflödet. Den viktigaste primära producenten i vattendraget är algen. De vanligast förekommande algerna är påväxtalger som kiselalger, grönalger och phytoflagellater. Där mossor växer byggs ett tredimensionellt habitat upp med komplexare struktur än vad bara klippor kan erbjuda. Detta medför hög densitet av evertebrater, vilka får skydd från det strömmade vattnet. Undervattensväxter, makrofyter, är beroende av ljus för att kunna leva. Ökad grumlighet medför därför att det maximala djupet där undervattensväxterna kan fotosyntiserar minskar avsevärt. Makrofyterna utgör ingen stor födokälla för evertebraterna, antagligen för att de kan innehålla sekundära föroreningar som kan förgifta dem eller att de smakar illa (Giller & Malmqvist 1998). 
	 
	Evertebrater 
	Evertebrater är de bäst studerade och de mest varierade djuren i rinnande vatten. Hit hör protozoer, encelliga djur, som t.ex. urdjur, mollusker, blötdjur, som t.ex. snäckor och musslor, kräftdjur som t.ex. hinnkräftor, räkor och kräftor samt insekter som t.ex. dagsländor, trollsländor, skalbaggar (Giller & Malmqvist 1998). Evertebraterna utgör ofta en artrik organismgrupp och kan förväntas omfatta flera signalarter i rinnande vatten (Liliegren et al. 1996). 
	 
	Vertebrater 
	Vertebraterna är generellt väl studerade i rinnande vatten, där fisken är bäst studerad. Många fiskar har en livscykel som inkluderar både söta och marina vatten, t.ex. vandrande laxfiskar (Giller & Malmqvist 1998).  
	 
	1.3 Reglerade vattens påverkan på fisken i rinnande vatten 

	 
	Vid vattenkraftsutbyggnad fås allvarliga konsekvenser på fisk, särskilt de som vandrar upp för fortplantning då deras väg hindras. Man började anlägga fisktrappor redan i början av 1900-talet, för att underlätta fiskens lek i utbyggda vattendrag. Dessa fungerar tyvärr inte alltid tillräckligt bra p.g.a. att fisken kan ha svårt att hitta trappan då den orienterar sig uppströms genom att söka det starkaste flödet, vilket kommer från kraftverkets utlopp. Fisken känner inte alltid det svagare flödet från trappans vattenström och vänder då tillbaka ut i havet. Vattenkvalitén vid botten kan försämras då vattenflödet ändras och bottenzonen är viktigt för rommens utveckling. Vandrande fiskarter som t.ex. lax, öring och asp har förlorat stora områden för lek och uppväxtområden p.g.a. vattkraftsutbygnaden. På många håll riskerar de vilda fiskarterna att utrotas (Hjelm 2004).  
	 
	En ny typ av fiskpassage, ett så kallat omlöp, har utvärderats av ett projekt som styrts från Karlstads Universitet. De omlöp som studerats ligger i Emån i Östergötland, vilka har visat på bra resultat då antalet fiskyngel har ökat uppströms omlöpen. Det positiva med omlöpen är att fler arter kan nyttja dem och inte bara laxfiskar som det är med fisktrappor. De omlöp som har byggts förbi kraftstationerna, på två ställen, liknar ett naturligt vattendrag, med slingrande väg och lägre lutningen, vilket medför att det inte bara de starka simmarna som tar sig förbi (Hjelm 2004). Det har byggts omlöp på fler platser i landet och ett annat exempel är i Hjoån. 
	 
	1.4 Våtmarkers påverkan på vattenkvalitén  

	 
	Vattendrag har en förmåga till självrening. Näringsämnena fångas upp av organismer längs vägen och transporten fördröjs om fler organismer är inblandade, ju komplexare näringskedja desto bättre rening. Detta kan liknas vid en spiral som på svenska kallas för näringsspiralisering. Denna fördröjning utnyttjas när man bygger våtmarker i och längs med vattendrag. Man håller kvar vattnet längre i systemet och man ger därmed bakterierna längre tid att omvandla kvävet i vattnet till kvävgas som går upp i luften (Closs et al. 2004). 
	 
	1.5 Jordbrukets påverkan  

	 
	Våtmarks- och vegetationsförekomsten längs vattendragen har minskat kraftigt sedan åtgärder som utdikning, sjösänkning, täckdikning och kanalisering har utförts i jordbrukslandskapet. Detta har medfört en förändrad avrinning, en ökad uttransport av näringsämnen och sediment. Den effektiva täckdikningen medför att avrinningen blir mycket snabb i de jordbrukspåverkade vattendragen och leder till stora fluktuationer mellan hög- och lågvattenavrinning. Näringsämnensläckagen samt markerosionen till vattendragen ökar förekomsten av rotad högörtsvegetation, som bladvass och kaveldun. Igenväxningen leder till minskad syrgaskoncentration i vattendraget, samt en minskad vattenhastighet, vilket i sin tur leder till ökad sedimentation. Den minskade vattenhastigheten leder också till att vattennivån höjs i vattenfåran, vilket ökar översvämningsrisken till kringliggande mark och behovet av rensning av vattenfåran är då ett faktum (Bergqvist 1999).  
	 
	Täckdikningen medför också att grundvattennivån i vattendragets omgivning sänks, vilket leder till att både denitrifikationskapaciteten försämras i marken och att vattentillgången blir sämre för vegetationen runt vattendraget under sommarhalvåret (Bergqvist 1999). 
	 
	Via markerosion och ytavrinning tillförs huvuddelen av fosforn (( 70 %) till vattendragen i samband med höga flöden och otjälad mark, fosforn är då bundet i fina lerpartiklar. Huvuddelen av kvävet (( 80 %) transporteras dock i löst form som nitratkväven (NO3-N) via ytligt grundvatten till vattendragen (Bergqvist 1999). Den arealspecifika förlusten av kväve och fosfor utnyttjas för bedömning av vattendrag. Det är vanligt förekommande med kväve- och fosforförluster i storleksordningen 20-30 kg N/ha och år resp. 0,3-0,5 kg P/ha och år i svenska jordbruksområden (Bergqvist 1999), vilket motsvarar mycket höga förluster (klass 5) för både kväve och fosfor enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999). 
	 
	Vattendragets vattenkvalitet försämras då utflödet av näringsämnen och sedimentmaterial från jordbruksmarkerna är betydande. Både floran och fauna missgynnas av den ökade sedimenttransporten då det resulterar i ett löst instabilt bottensubstrat som ständigt omlagras. Sedimentomlagringen medför att fiskarnas lekbottnar förstörs, vilket leder till reproduktionsstörningar hos dessa fiskarter och det är framförallt laxfiskar som öring och lax som påverkas negativt. Även den förhöjda vattentemperaturen sommartid och den lägre vintertemperaturen försämrar fiskarnas överlevnad (Bergqvist 1999), som är ett resultat av minskad eller ingen närzonsvegetation alls. Minskade förekomsten av död ved i vattendragen försämrar också för dessa fiskar, genom en ökad erosion i vattenfåran och en förlust av vinterståndsplatser (Bergqvist 1999).  
	 
	1.6 Ramdirektivet för vatten och System Aqua  

	 
	Genom införandet av EG: s Ramdirektiv för vatten, den 22 december 2000, det så kallade Vattendirektivet, ses vattenresurserna mer i sin helhet med en genensam och övergripande lagstiftning för vattenvård och vattenplanering. Syftet med vattendirektivet är att skydda och förhindra ytterligare försämringar av Europas kuster, sjöar och vattendrag, samt grundvatten. Dessutom skall en god ekologisk och kemisk vattenstatus ha uppnåtts i samtliga vatten senast år 2015. Vattendirektivet syftar också till en hållbar vattenanvändning samt så får inget vatten försämras, då direktivet i hög grad handlar om att förebygga försämring av våra vatten och inte bara om att reparera och förbättra (Europaparlamentet & Rådet 2000; Hägerhäll Aniansson & Vidarve 2003).  
	 
	Det nationella verktyget för att bedöma och beskriva naturvärdena i sjöar och vattendrag kallas System Aqua. Syftet med System Aqua är att man ska kunna jämföra vattenobjekt och avrinningsområdena med varandra på ett enhetligt sätt, samt att man ska kunna göra jämförelser över tiden i ett och samma objekt. System Aqua är uppbyggt enligt en hierarkisk modell, vilket innebär att karakteriseringen och värderingen av naturlighet och naturvärden ska göras på flera olika nivåer, både på distrikt/regions nivå, huvudavrinningsområdes nivå, delavrinningsområdes nivå, vattendragssegments/delområdes nivå och för vattendragssträckor och sjöar (Bergengren & Bergquist 2004; Frisell et al. 1986). 
	 
	1.7 Syfte och frågeställning 

	 
	Genom att jämföra utseendet på dagens åmynningar med äldre kartor och flygbilder kan man uppskatta relationen mellan påverkad och naturlig strandlängd samt bottenareal. Två vattendrag har studerat varav det ena, Friaån, antas ha mindre antropogen påverkan än det andra vattendraget, Tidan.  
	 
	Syftet med examensarbete var att undersöka Tidans och Friaåns åmynningar upp till första definitiva vandringshindret för öring vad det gäller: 
	 bebyggelse 
	 ändrade botten- och strandstruktur 
	 utfyllnad/rätning och ändrad strandskoning 
	 vattenkvalité 
	 biologi 
	 
	Mina frågeställningar är: finns naturvärden kvar, trots påverkan och vilka är de? Har en mer påverkad åmynning lägre naturvärden än en mindre påverkad? Kan det finnas ett samband mellan ett vattendrag med naturlig morfologi och höga naturvärden? Kan någon typ av mänsklig påverkan ha gynnat den biologiska mångfalden? För de båda vattendragen tillämpas vattendirektivets bedömningar av god ekologisk status enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 1999). 
	 
	Detaljresultaten har kommenterats och diskuteras i resultatdelen men den sammanlagda bedömningen och värderingen av Tidan och Friaån har gjorts i diskussionen. 
	 
	1.8 Områdesbeskrivning 
	1.8.1 Vänern 


	 
	Vänern är Sveriges största insjö och Europas tredje största med en yta av 5 650 km2. Sjökortets nivå är på 43,80 m och maxvattenståndet är 44,85 meter samt minimivattenståndet är 43,16 meter enligt vattendomen (Christensen 2005) (tabell 1). 
	 
	 
	Tabell 1: Sjöfakta för Vänern, vattenkvaliteten är för de centrala delarna i Vänern (www.vanern.se/fakta/fakta.asp).
	 
	Vänern
	Sjöarea, km²
	5 650
	Maxdjup, m
	106
	Medeldjup, m
	27
	Volym, km³
	153
	Vattnets beräknade  omsättningstid, år
	8-9
	Avrinningsområde exkl.  sjöyta, km²
	46 800
	Antal öar (>25 m²)
	12 285
	Strandlängd inkl. öar, km
	4 500
	Dricksvatten (antal personer)
	800 000
	Vattenreglering, vanligen, m
	0,7-0,8
	Siktdjup, m
	4-6
	Fosforhalter, vanligen, µg/l
	6-8
	Kvävehalter, vanligen, mg/l
	0,8
	Klorofyllhalt, vanligen, mg/m³
	2-3
	Göta älv och Vänerns avrinningsområde (ARO) är till ytan störst i landet med tio procent av Sveriges hela landyta, nitton procent av ARO ligger i Norge och resterande yta delas mellan sju län. Vänern har ett klart vatten för att vara en sjö, dock inte att jämföra med Vätterns vatten som är exceptionellt klart (Wallin 1996). 
	 
	Vänern utgör Europas största sötvattensskärgård med sina 22 000 öar, holmar och skär där stora delar av skärgården är skyddad som naturreservat och klassade som riksintresse för naturvård och friluftslivet. Skärgårdsområdena fungerar som ett ”filter” för näringsämnen i det fria vattnet i Storvänern, dessa områden spelar alltså en viktig roll för de biologiska och kemiska förhållandena i sjön (Wallin 1996).  
	 
	I dag håller Vänern regelbundet 38 fiskarter och norsen är den vanligast förekommande arten (Christensen 2005). Här trivs både kall- och varmvattensarter och sjöns storlek bidrar till att arter som förknippas med havet trivs här som t.ex. ädelfiskar. Flodkräfta fanns förr i Vänern, men den slogs dock ut av kräftpesten. I dag finns i stället signalkräfta i begränsad omfattning (Christensen 2005). 
	 
	  
	Figur 1: Karta över Vänerns utlopp, Göta älv, samt de större tillflödena. 
	 
	Vänern har många tillflöden, men bara ett utlopp, Göta älv, med en medelvattenföring på 575 m3/s (www.ne.se). Till de större tillrinningsflödena hör, Dalbergsån, Upperudsälven, Byälven, Borgviksälven, Norsälven, Klarälven, Alsterälven, Ölman, Visman, Gullspångsälven, Tidan, Lidan och Nossan (figur 1). 
	 
	Tillförseln av kväve och fosfor till Vänern kommer från tillrinnande vattendrag, avloppsutsläpp från tätorter och industrier, samt atmosfäriskt kvävenedfall. Vänern påverkar sedan i sin tur Västerhavet via utloppet i Göta älv. Det finns ett behov av att minska kvävebelastningen på havet. Eftersom Vänern och Göta älv står för 60 procent av det svenska bidraget på Västerhavet (Sonesten et al. 2004) behöver kvävehalterna i Vänern minska. Enligt ett av Sveriges 16 miljömål ”Ingen övergödning” (www.miljomal.nu) där bl.a. delmål för kväve säger att halterna ska minska med minst 30 procent från de svenska vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav fram till 2010 jämfört med 1995 års nivå (www.miljomal.nu). Det är alltså av stor betydelse att kvävebelastningen från Vänerns tillflöden minskar. 
	 
	Innan Vänern regleras var riktigt höga vattenstånd fyra gånger vanligare än idag och riktigt lågt vattenstånd var dubbelt så vanligt. Vattennivån varierade alltså betydligt mer innan vattendomen kom 1937, vilken bestämmer regleringen av Vänern och tappningen i Göta Älv (Christensen 2005). Det var samhällets behov av elkraft och de ständiga översvämningarna på 1920-talet som kom att avgöra frågan om Vänerns vattennivå. Syftet var att vinna elkraft vid fallen i Göta älv och minska skadorna på jordbruksmark vid översvämningar.  
	1.8.2 Tidan 

	 
	Tidan är 140 km lång (www.ne.se) och rinner norr ut från Sydsvenska höglandet 30 km väster om Jönköping, genom Stråken, över Västgötaslätten och mynnar ut i Vänern vid Mariestad. (Se bilaga 1 för fastighetskartan över Tidan från Mariestad till Tidavad). Strängseredssjön ca 15 km öster om Ulricehamn är den egentliga källan. Tidans största biflöde, Ösan som har sitt källområde i trakterna väster om Tidaholm, ansluter till Tidan ca 22 km uppströms. Bland de mest betydande biflödena till Tidan hör Ösan, Ölebäcken och Kräftån (Abrahamsson et al.1985). Tidans ARO (se bilaga 8) är 2 230 km2 och medelvattenföringen är ca 20 m3/s (www.ne.se). Friaån är i storleksordningen två tredjedelar mindre än Tidan vad det gäller vattenföringen. Tidans ARO domineras av skogs- och jordbruksmark, skogen utgör 46 procent och jordbruksmarken 27 procent (Sonesten et al. 2004), se figur 2. Lera och sand är de dominerande jordarterna längs ån. Tidan är ca 100 m bred vid utloppet vid residensbron i Mariestad. De vanligaste vattenväxterna är sjösäv, bladvass, jättegröe, kaveldun, igelknopp och blomvass (Abrahamsson et al.1985). 
	   
	Figur 2: Markanvändning i Tidans ARO. Total areal 2230 km2, (Sonesten et al. 2004). 
	 
	Historia 
	I slutet av 1800-talet expanderad massa- och pappersindustrin vid Vänern. På Trilleholm vid Ullervad i Tidan (se bilaga 1 för fastighetskaratan över Tidan) anlades en av Sveriges första massa- och pappersindustri (Larsson, R personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbruksverket, 18 april, 2006). Under 1920-talet orsakade Katrinefors sulfitfabrik, som ligger ca 1000 meter från mynningen, omfattande fiskdöd och under 1940 till 1960-talet uppträdde det lokalt fiskdöd i Vänern. Vid slutet av 1950-talet hade elva sulfitfabriker tillfört Vänern 1 400 000 ton sulfitlut (Degerman 2004). 
	 
	Under 1930-talet skedde flera stora arbeten i Tidan vid Ullervad. Dels gjordes en omfattande fördjupning av Tidan från Kottholmen i Ullervad till Kräftåns utlopp i syfte att minska översvämningsrisken (Larsson, R personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Jordbruksverket, 18 april, 2006).  
	 
	Figur 3: Till vänster: fördjupning av Tidan 1933 arbetet utfärdades genom muddring. Till höger: Kottholmskanalen grävdes 1933. 
	 
	I figur 3 ses mudderverket som utförde arbetet. Kottholmens förbindelse med fastlandet togs bort då man grävde Kottholmskanalen i Tidan och en ö hade skapats i syfte att vinna elkraft, (figur 3). 
	Föroreningar och vattenkvalitet 
	Tidans grumliga vatten beror på organiskt material och näringsämnen som kommer från kringliggande marker och växtplankton. Generellt blir vattnet i jordbruksåar grumligt eftersom uppehållstiden är låg p.g.a. utdikning och minskad våtmarksarealer. Våtmarkerna i Tidans ARO har minskat från 24 000 ha till 12 000 ha i dag, vilket motsvarar en halvering av våtmarksarealen sedan 1800-talet (Andersson & Oscarsson 2004).   
	 
	Flera kommunala avloppsreningsverk släpper ut avloppsvatten i Tidan och dess biflöden. Till de större avloppsreningsverken hör Mullsjö som släpper ut till Stråken, Tibro och Tidaholm till Tidans huvudfåra och Skövde till Ösan. De kommunala avloppsreningsverken släpper ut syreförbrukande ämnen som ammonium och organiskt material, näringsämnena kväve samt fosfor och metaller. Skövde reningsverk införde kväverening 2001, vilket är positivt då ammonium i höga halter både är kraftigt syreförbrukande och toxiskt. Ett intensivt jordbruk bedrivs i området och detta bidrar främst med kväve och fosfor, organiskt material och suspenderat material (Nordberg 2004).  
	 
	1.8.3 Friaån 

	 
	Vid Börstorpsviken 1,7 km nordväst om Enåsa kyrka mynnar Friaån ut i Vänern (se bilaga 2 för fastighetskartan över Friaån från Börstorpsviken till Norrkvarn). Friaån rinner från trakterna nordväst och nordost om Töreboda och nordost om sjön Ymsen avvattnar ett biflöde Fredsbergs mosse. Hasselbäcken, som mynnar ca 1 km nedströms Börstorp, Sågabäcken som mynnar ca 2 km uppströms Lyrestad, Lutabyttan som avvattnar norra delen av Fredsbergsmossen, samt Storgärdesbäcken som avvattnar jordbruksområden väster om Töreboda är Friaåns viktigaste tillflöden. Växelvis rinner Friaån genom jordbruksbygd och ett mer kuperat skogslandskap. Friaåns ARO, (se bilaga 8), som är beläget i Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommuner, är ca 256 km2 och domineras av nästa lika delar skogs- och jordbrukslandskap, 39 respektive 37 procent (Sonesten et al. 2004), se figur 4.  
	 
	  
	Figur 4: Markanvändning i Friaåns ARO. Total areal 256 km2, (Sonesten et al. 2004). 
	 
	Friaåns ARO kännetecknas av att det finns få sjöar, endast 0,1 procent av den totala arealen. Källsjöarna utgörs av Tjärbrukssjön, Hubberudssjön och Fiskalösen, vilka är belägna söder om Slätte. Den låga sjöandelen bidrar till att den naturliga magasineringsförmågan är mycket liten och att vattenföringen i ån varierar kraftigt över året, samt med nederbördsförhållandena (Eriksson 2001).  
	 
	Uppströms Lyrestad kan Friaån vid lågvattenföring liknas vid ett dike. Där Friaån går genom jordbruksbygd består bottenmaterialet framförallt av finare jordarter som lera, medan man i området kring Kvarntorpet finner ett större inslag av block och stenar. Bitvis ute på slätten är Friaån starkt igenväxt. Ån är 8-10 m bred vid Börstorps slott vid högvatten. Dominerande vattenväxter är sjösäv, sjöfräken, iris, olika starrarter och näckros (Abrahamsson et al.1985). 
	 
	Föroreningar och vattenkvalitet 
	De dominerande föroreningskällorna i Friaån med direktutsläpp är Törebodas avloppsreningsverk, näringsläckage från jordbruksmark och enskilda avlopp på landsbygden. Mellan åren 1992-1993 byggdes avloppsreningsverket ut. Vid bräddning kan dock orenat avloppsvatten från Lyrestads samhälle nå Friaån, men vid normala fall kommer inte Lyrestads kommunala avloppsvatten till Friaån, eftersom det pumpas till Sjötorps avloppsreningsverk (Eriksson 2001).   
	 
	Den kringliggande åkermarken består till största delen av lerjordar, vilket bidrar till åns grumlighet och höga fosforhalter till följd av markerosion vid nederbörd och ytavrinning (Eriksson 2001). Markläckaget utgör den största utsläppsfaktorn för både kväve och fosfor (Sonesten et al. 2004). Även den minskade våtmarksarealen i Friaåns ARO bidrar till grumligare vatten. Sedan 1800-talet har våtmarkerna minskat från 3000 ha till 1000 ha, två tredjedelar är alltså borta (Andersson & Oscarsson 2004). 
	 
	 
	 
	2. Metod 
	 
	Vid en jämförelse av äldre kartor och kartor fram till i dag kan en kvantifiering av hur vattendragens sträckning och markanvändningen kring vattendragen har förändrats över tiden fås. Detta gjordes genom att beräkna hur stor andel av dagens sträckning som utgörs av ny/uträtad sträckning, samt andelen åker, äng etc. i den strandnära zonen (ca 30 m upp från vattendragets båda sidor) som förändrats. Äldre och nyare digitaliserade kartor lades in i ett geografiskt informationssystem (GIS) där de bearbetades och jämfördes.   
	 
	En enklare biotopkartering med avseende på närzonerna kring vattendragen och vattenbiotopen gjordes ute i fält för de båda vattendragen, Tidan och Friaån, upp till det första definitiva vandringshindret (Nykvarn i Tidavad för Tidan och Kvarndammen vid Norrkvarn för Friaån). Undervattensvegetation i åmynningarna studerades också genom en makrofytinventering. Syftet var att göra en enklare bedömning av naturvärdena, genom att t.ex. leta efter nyckelbiotoper, nyckelarter, karaktärsarter osv. Det är vattendragets biologi, fysikaliska - kemiska faktorer och de hydromorfologiska faktorerna som spelar in då man ska göra en bedömning av vattendragets naturlighet och om vattendraget kommer att uppnå god ekologisk status enligt EU: s Vattendirektiv.  
	 
	 
	 
	2.1 Kartor samt bearbetning i GIS 

	 
	De kartor som studerades var de storskaliga kartorna storskiftes-, enskiftes-, och lagaskifteskartor som gjordes under 1600-, 1700- och 1800-talet i skala 1:4000 vilken är vanligast, men det kan variera mellan 1:2000 och 1:8000 (Gustavsson 2005). Dessa erhölls digitalt från Lantmäteriet. Småskaliga geografiska kartor har också studerats som Häradsekonomiska kartan i skala 1:20 000 från slutet av 1800-talet, vilken producerandes från 1877-82 i Skaraborg och den flygfotobaserade Ekonomiska kartan i skala 1:10 000 som producerades runt 1945, vilken blev klar 1960 i Skaraborg. Ytterligare en småskalig karta har använts, Generalstabskartan från 1800-talet, vilket är en topografisk svartvit karta i skala 1:100 000 och det kartblad som använts i denna rapport blev klar 1845, Generalstabskartan Mariestad (Gustavsson 2005). Häradskartan, Generalstabskartan, samt dagens fastighetskarta finns tillgängliga digital från Länsstyrelsens databas och för den Ekonomiska kartan har de aktuella kartbladen skannats in för digital användning. Fastighetskartan har använts i jämförande syfte.  
	 
	Alla kartor har sedan rektifierats i GIS, förutom Häradskartan som redan är rektifierad. Vid rektifiering anpassas den historiska kartbildens skala och orientering till dagens standardiserade kartmaterial. Här igenom kom kartan att placeras in i ett känt koordinatsystem, RT 90 2,5 gon V. Detta har gjorts med hjälp av verktyget ”georeferering” i ArcGIS 9.0, vilket går ut på att man placerar ut ett antal punkter, en och en på den historiska kartan för att samma plats skall hittas på dagens karta. Ju fler referenspunkter som görs desto säkrare blir georefereringen, dock blir RMS-felet (Round mean square) större ju komplexare transformation man gör. RMS-felet säger hur bra transformationen är och utgår från hur bra kontrollpunkterna överensstämmer med varandra. Det är enklast att följa fastighetsgränser, alternativt byggnader vid utplacering av kontrollpunkterna. Det är inte säkert att följa ett vattendrag eftersom strömfåra kan ha ändrats p.g.a. att sträckningen inte ritats med tillräcklig noggrannhet (Frisk 2002). Den Ekonomiska kartan har mycket hög detaljrikedom och är mycket exakt vad det gäller gränser, vattendragssträckning etc. Orsaken till detta är att kartan är baserad på flygfoton. De äldre kartorna är också mycket detaljerade och exakta vad det gäller markanvändningen men vattendrag var inte alltid lika intressanta, och kan i vissa kartor framställas som en ”blå linje” genom landskapet. 
	 
	2.2 Biotopkartering samt makrofytinventering  

	 
	Biotopkarteringen förbereddes genom att studera flygbilder och ortofoton för det aktuella området. Delområdena delades in efter homogenitet, d.v.s. naturliga gränser i miljön avgjorde delområdets storlek. Genom studier av flygbilder fick man en översiktlig bild över hur närzonen såg ut. Delområdena korrigerades sedan ute i fält. Sträckindelningen sker separat för vattenbiotopen och landbiotopen/närmiljön. Vattenbiotopen delas också in efter homogenitet och där är det bl.a. strömningsförhållandena som avgör indelningen. Då man vill få ett värde som beskriver t.ex. skuggningen för hela vattendraget har ett längdviktat medelvärde använts, som beräknas enligt följande (Halldén et al. 2002): 
	 
	           (1)  
	 
	där  = längdviktat medelvärde,  = totala sträckan,  = klass (från 0 till 3) och  = den sträckan med respektive klass (från 0 till 3). 
	 
	Genom att ett längdviktat medelvärde räknats ut kan de båda vattendragen jämföras när det exempelvis gäller skuggning, död ved etc. 
	 
	Under 5 dagar (2006-05-01 till 2006-05-05) gjordes en enklare biotopkartering över Tidan och Friaån. Vattendragen karterades upptill första definitiva vandringshindret, vilket var Nykvarn i Tidavad för Tidan och Norrkvarn uppströms Lyrestad för Friaån. Närzonen, 0 till 30 meter från strandkanten på bägge sidor om ån, har studerats vad det gäller markanvändningen samt vattenbiotopen där strömförhållanden, bottensubstratet, vattenvegetationen, skuggning, död ved och flödet studerades. För varje vattenbiotop har även en bedömning gjorts av sträckans lämplighet för öring och då med avseende på lekområde, uppväxtområde och ståndplatser. Under inventeringen var det högvattenföring vilket försvårar bedömningen, men en förenklad bedömning av sträckans lämplighet som reproduktionsområde kan alltid göras. Kriterierna som följts kommer från biotopkartering av vattendrags (Halldén et al. 2002), tabell 2: 
	 
	Tabell 2: Klassindelning öringbiotop (Halldén et al. 2002).
	Öringbiotop, klassindelning:
	 
	 
	 
	 
	Klass 0 
	Klass 1
	Klass 2
	Klass 3
	Lekområde
	Lekmöjligheter  
	saknas
	Inga synliga  
	lekområden men rätt  
	strömförhållanden
	Tämligen god  
	lekmöjligheter  
	men inte optimalt
	Goda –  
	mycket goda  
	lekmöjligheter
	Uppväxtområde
	Inte lämpligt
	Möjliga men inte goda
	Tämligen goda
	Goda –  
	mycket goda  
	uppväxtområden
	Ståndplatser
	Saknas (för grunt)
	Möjligt för enstaka större  
	öring att uppehålla sig
	Tämligen goda
	Goda –  
	mycket goda  
	förutsättningar för  
	större öring
	  
	Metoden utgick ifrån en metodik ”Biotopkartering - vattendrag”, som Länsstyrelsen i Jönköpings län har arbetat fram (Halldén et al. 2002). Grundprincipen med biotopkarteringen är att vattendraget fotvandras nedifrån och upp (mot strömriktningen) och att det förs protokoll för varje delsträcka där en mängd olika kriterier bedöms. Med hjälp av GPS markerades start- och slutpunkt för de olika vattenbiotopdelsträckorna.  I den här rapporten görs biotopkarteringen för de två vattendragen upp till det första definitiva vandringshindret för öring.   
	 
	Biotopkarteringen består av 5 protokoll A till E där A beskriver vattenbiotopen, B beskriver närmiljön/omgivningen, C beskriver diken/tillrinnande vattendrag, D beskriver vandringshinder och E beskriver vägpassager. I den här undersökningen användes protokoll A, B och D. Syftet med biotopkarteringen var att peka ut potentiellt värdefulla biotoper, vilka kan förväntas hysa många och/eller hotade samt sällsynta arter (Halldén et al. 2002). 
	 
	Undervattensvegetationen studerades med hjälp av en långtskaftad räfsa och ett par vadarstövlar användes för att komma tillräckligt långt ut i åfåran. Undervattensväxter togs för samtliga delsträckor.  
	 
	2.3 Fysikalisk – kemisk data och biologiska data  

	 
	Kemiska data har sammanställts och bearbetats för Tidan och Friaån. För Tidan har data hämtas från SLU: s hemsida (Sveriges Lantbruksuniversitet 2006), institutionen för miljöanalys, rådata Tidan. Här finns data från 1968 till 2005 för i stort sett alla parametrar. För Friaån har data hämtas från recipient kontroll för Friaån som har utförts av KM-Lab AB och ALcontroll i Skara. Data har funnits från 1977 till 2003, men för kväve var det ett glapp mellan perioden 1981 till 1992. De parametrar som har sammanställts är totalfosfor, totalkväve, ammoniumkvävehalter över 1 mg/l, alkalinitet och absorbans. För totalfosfor, totalkväve och absorbans har ett årsmedelvärde beräknats, vilket sedan har bedömts med hjälp av den femgradiga skalan enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999). För ammoniumkvävehalter har enbart de värden över 1 mg/l redovisats genom antal ggr/år, då halter över 1 mg/l NH4 är toxiska för vattenlevande organismer (Christensen, A personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 13 april, 2006). De biologiska data, bottenfauna och fisk, för vattendragen har sammanställts från befintlig data och bedömts enligt naturvårdverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket 1999).  
	 
	De fysikaliska ingreppen i vattendraget är exempelvis vandringshinder som kan vara naturliga eller artificiella. Bestående ingrepp i vattendrag avser uträtningar, kanalisering, breddning och fördjupning av vattenfåran eller igenfyllning/utfyllnader av stränder (Bergengren & Bergquist 2004). Uträtning har endast skett i Friaån och detta har angetts som procentandel av den totala sträckan som har karterats, alltså upp till första vandringshindret. Beräkningen gjordes med hjälp av GIS där dagens sträcka enkelt kunde jämföras med den ursprungliga sträckan. (Se resultatdelen för karttolkning över Friaån sidan 20-21). För Tidans del har det skett utfyllnader av mynningsområdet vilket också har beräknats med hjälp av GIS där äldre kartor över mynningsområdet har jämförts mot idag och en procentuell förändring av arealen öppet vatten i mynningsområdet har beräknats. (Se resultatdelen för karttolkning över Tidan sidan 14-15).  
	 
	2.4 Naturvärdesbedömning  

	 
	För att hög ekologisk status ska kunna uppnås enligt Vattendirektivet får inte ytvattnets växt- och djurliv, vattnets vägar och flöden, botten- och strandstruktur, samt de fysikaliska - kemiska förhållandena uppvisa några avvikelser från vad som betraktas som det naturliga förhållandet. För en bedömning av ekologisk status i sjöar och vattendrag krävs tre enligt vattendirektivet förutbestämda kvalitetsfaktorer, vilka omfattar:  
	 
	 biologiska  
	 hydromorfologiska  
	 samt fysikaliska – kemiska,  
	 
	där de biologiska kvalitetsfaktorerna väger tyngst. Detta innebär att om de fysikaliska –kemiska faktorerna samt att de hydromorfologiska faktorerna indikerar på god status men att de biologiska faktorerna visar på måttlig status blir den sammanlagda bedömningen av vattendraget måttlig status (Bergengren & Bergquist 2004). 
	 
	De biologiska kvalitetsfaktorerna för vattendrag inkluderar vattenväxter, bottenfauna och fisk (Bergengren & Bergquist 2004).  
	 
	De fysikaliska – kemiska kvalitetsfaktorerna inkluderar allmänna förhållanden i vattendragen samt förekomst av särskilda förorenade ämnen. Till allmänna förhållanden i vattendrag räknas vattentemperatur, syreförhållanden, salthalt, försurningsstatus och näringsstatus. Till särskilt förorenanden ämnen hör de prioriterade ämnena som är listade i Europaparlamentets beslut 2455/2001/EG (Bergengren & Bergquist 2004). Vattenkemins tillstånd för Tidan och Friaån har bedömts enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från 1999.  
	De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna används för att bedöma den hydrologiska regimen, som flödesdynamik, förbindelse med grundvatten, kontinuitet och de morfologiska förhållandena som strandzones struktur, bottenstruktur, samt bottensubstrat (Bergengren & Bergquist 2004). En sammanställning av de tre kvalitetsfaktorerna, biologiska, hydromorfologiska, samt fysikaliska – kemiska för Tidan och Friaån har gjorts och utifrån detta har en enklare naturvärdesbedömning av vattendragens ekologiska status kunnat göras med System Aqua som grund (Bergengren & Bergquist 2004). 
	 
	 
	  
	3. Resultat 
	 
	3.1 Markanvändning 

	 
	De storskaliga kartorna har fungerat bra i syfte att studera markanvändningen i närzonerna kring vattendragen. Stora förändringar har observerats både i Tidan och Friaån längs den inventerade sträckan. I Tidans mynning har utfyllnad skett och Friaån har rätats på ett par ställen vid Lyrestad. Dessa förändringar samt fler observationer beskrivs mer i detalj nedan.  
	3.1.1 Tidan 

	 
	Mynningen 
	Vid studier av Häradsekonomiska kartan och den Ekonomiska kartan ses en tydlig förändring av mynningen i jämförelse med i dag. I slutet av 1800-talet gick piren (A i figur 5) inte längre ut än i höjd med gamla stan. Hamnområdet (B i figur 5) var inte utbyggt som det är idag, utan Karlsholme (C i figur 5) var den udde som gick längst ut i Vänern, (figur 5). Tidans mynning var också betydligt bredare under slutet av 1800-talet. Under 1960-talet hade mynningen samma bredd som i dag med ett sankmarksområde (D i figur 5) väster om mynning.  
	   
	Figur 5: Här ses Häradskartan till vänster och fastighetskartan till höger. Hamnområdet har förändrats från sent 1800-tal till idag. Karlsholme (C) var förr den udde som gick längst ut i Vänern. I dag är hamnområdet (B) utbyggt och det samma gäller för piren (A). Det streckade området (D) var öppet vatten på Häradskartan och är i dag sankmarksområde (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188).  
	 
	Mynningsområdet har alltså successivt fyllts ut och arealen öppet vatten har minskat med ca 30 procent från sent 1800-tal till idag, (figur 6). 
	  
	Figur 6: Vid jämförelse av Häradskartan, Ekonomiska kartan och dagens fastighets karta har arealen öppet vatten i mynningsområdet minskat med 30 procent från sent 1800-tal till i dag, (se figur 7 för arealuträkningen). 
	 
	Mariestad har stegvis flyttat ut i Vänern med hjälp av markutfyllnad. I figur 7 illustreras hur Tidans mynning såg ut under slutet av 1800-talet och under 1960-talet jämfört med idag.  
	  
	Figur 7: Tidans mynningsområde idag, ljusgrönt skikt visar hur mynningen såg ut 1877-82 (Häradskartan) och ljuslila visar hur mynningsområdet såg ut 1960 (Ekonomiska kartan). Vid beräknandet av mynningsarealen har jag utgått ifrån residensbron A, Ekudden B, pirens läge idag C och Snuggenäs D, samt följt den aktuella strandlinjen. Arealen som jämförts avser alltså öppet vatten inom detta område (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	 
	Uppströms Badhusbron och Katrinefors bruk 
	 
	Uppströms badhusbron ses ett kvillområde (se bilaga 3 för definition av kvillområde) från fastighetskartan, (figur 8), och från den Ekonomiska kartan, men detta område ses inte på den Häradsekonomiska kartan. Kvillområdet fanns sannolikt vid slutet av 1800-talet, men vattendraget var sannolikt inte så noggrant avritat (Gustavsson, E personlig kontakt doktorand Vänermuseet 23 mars, 2006). 
	Figur 8: kvillområdet i Tidan, uppströms badhusbron (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	Strax uppströms kvillområdet ligger Katrinefors bruk, här ses det första definitiva vandringshindret för bl.a. asp. Mariestads Sportfiskeklubb har byggt en trappa här så att öringen kan gå förbi. Katrinefors bruk fanns med på Häradskartan, men det gick inte att utläsa om ett vandringshinder fanns. Antagligen har det funnits ett dämme här sedan Katrinefors bruk startade år 1765.  
	 
	Uppströms Tidan, mot Ullervad, har vattendragets sträckning inte förändrats något sedan slutet av 1800-talet förutom vid kolonilotterna strax söder om Katrinefors bruk där vattendraget idag har fått en kraftigare böj till skillnad från slutet av 1800-talet. Detta beror på erosion p.g.a. att vattendraget meandrar. Från åmynningen upp till Katrinefors bruk finns i dag ingen åkermark i anslutning till Tidan, andelen åkermark har försvunnit sedan slutet av 1800-talet, vilket förklaras med att Mariestad har vuxit. Detsamma gäller även en bit uppströms Katrinefors bruk. Här ses en successiv minskning av åkerarealen från sent 1800-tal till i dag.  
	 
	Ullervad och Eksjön nedströms Tidavad 
	Från Haggården vid E20 uppströms mot Ullervad och Ekby har markanvändningen inte förändrats nämnvärt sedan slutet av 1800-talet till i dag. Dock finns ett mindre sankmarksområde, Eksjön vid Ekby. Eksjön finns med på en karta från 1779 och på Generalstabskartan från 1845 finns detta sankmarksområde. Häradskartan från sent 1800-tal visar på att det var åkermark samt två små områden med gran- och blandskog (A och B i figur 9), vilka utgjorde ca 1,2 ha tillsammans, medan Ekonomiska kartan visar på öppen mark och skogsområde på ca 27 ha och dagens ekonomiska karta visar på skogs- och sankmarksområde med en liten andel öppet vatten, området är i dag 32 ha. 
	 
	   
	Figur 9: Till vänster ses Generalstabskartan (1845) transparant över fastighetskartan. Sankmarken, Eksjön, fanns i mitten av 1800-talet. Till höger ses Häradskartan (1877-82) transparant över fastighetskartan, vilket visar att det var åkermark här vid denna tid samt två små skogsområden (A) och (B) (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188).  
	 
	Dikningsföretaget för området trädde i kraft 1883 och Häradskartan i Skaraborgs län tillverkades mellan åren 1877-82. Sannolikt valde lantmätaren som avbildade området att rita ut det som åkermark då marken skulle nyttjas till detta framöver, trots att marken troligen inte var åkermark då kartan ritades (Gustavsson, E personlig kontakt doktorand Vänermuseet 23 mars, 2006). Slutsatsen man skulle kunna dra är att marken inte fungerade bra som jordbruksmark p.g.a. att det var för sankt och att den växte igen, vilket den Ekonomiska kartan visar på. Någon gång på 1950-talet fyllde markägaren igen diket för att skapa ett viltvattenområde. 
	 
	Söder om diket, det som tidigare var jordbruksmark, bildades ett sankmarksområde med mycket starr. Just detta område har blivit åkermark igen, då den nya ägaren ville utnyttja åkermarken idag. Vissa skogspartier i detta område är nyckelbiotoper. Delar av skogen har idag avverkats. 
	 
	På andra sidan Tidan mitt emot Eksjön var det ängsmark i slutet på 1800-talet (A i figur 10), samma område var åkermark under 1960-talet, och så ser det ut även i dag. Uppström Eksjön fanns det också ängsmarker (B i figur 10), marken började odlas under 1900-talet. Sammanlagt rör det sig om ca 142 ha ängsmark. Resterande mark i Tidans närzonsområde till det första definitiva vandringshindret, Nykvarn i Tidavad, är åkermarker och så har det sett ut sedan slutet av 1800-talet.  
	 
	  
	Figur 10: Häradskartan (1877-82) över Tidan strax nedströms Tidavad. Dagens sträckning av Tidan samt Eksjön ligger som ett lager över Häradskartan. De gröna fälten (A) och (B) motsvarar ängsmarker (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	 3.1.2 Friaån 

	 
	Mynningen upp till Kvarntorpet 
	Studier av den Ekonomiska kartan visade en förändring vid mynningen och att vattendraget har ändrat karaktär på ett par ställen i jämförelse med i dag. I mynningen har vattenlinjen flyttats, samt att sankmarker har tillkommit, (figur 11). Strandkanten öster om mynningen (A i figur 11) har flyttats ut ca 200 m i jämförelse med 1960-talet och det är vassen som har brett ut sig här. På den västra sidan av mynningen (B i figur 11) har strandkanten flyttas in ca 150 m.   
	 
	Vattenspegeln i Börstorpsviken har minskat i areal. Häradskartan visar liksom fastighetskartan på att det var sankmark vid Börstorps slott (figur 12), jorden var alltså inte brukad i slutet av 1800-talet. I mitten av 1900-talet pumpade man bort vattnet från marken för att kunna bruka jorden. I övrig har markanvändningen inte förändrats nämnvärt från mynningen till Kvarntorpet. 
	 
	 
	Figur 11: Fastighetskartan ligger transparant över Ekonomiska kartan. (A) och (B) visar ändrad strandlinje i jämförelse med 1960-talet. De streckade områdena är sankmarker i dag, delar av dessa områden har varit öppet vatten under 1960-talet (se siffran 1). Marken väster om Börstorps slott (C), brukades 1960, men fastighetskartan visar på att det är ett sankmarksområde här i dag (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	  
	Figur 12: Häradskartan i botten samt hur Börstorpsviken ser ut idag transparant över (ljus blått). Här ses att marken (C) väster om Börstorps slott var sankmark under slutet av 1800-talet. Liksom på 1960-talet så var det också öppet vatten vid siffran 1 under slutet av 1800-talet, vilket det inte är i dag (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	Klevarud 
	Uppströms Kvarntorpet finns i dag en sträcka på ca 500 m med växlande forsande, strömmande och lugnflytande vatten. Här finns skuggande träd längs strandkanten och bottenmaterialet består mest av berg, block och stenar. Dock saknas lämpligt lekgrus för öring. Storskifteskartan från 1698 visar på att detta område skulle kunna ha varit en lämplig öringbiotop. I Kartan står det utskrivet att vattnet var strömmande, se A i figur 13 där det står ”Klefarud strömmar” och i vattendraget fanns stora stenar utritade, vilka i dag ligger ut med kanterna då vattendraget har rensats. 
	  
	Figur 13: Storskaligkarta från 1698. Friaån strax uppströms Kvarntorpet vid Klevarud (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	Vid Klevarud har jordbruksmarken utökats. I dag finns här åkermark vid båda sidor intill Friaån. Häradskartan visar på att det var sankmark här då (A i figur 14), även den Ekonomiska kartan visar på detta, vilket indikerar att utdikningen gjordes relativt sent. Resterande del av sträckan (framtill strax nedströms Lyrestad) är markanvändningen kring vattendraget ungefär densamma i dag som på 1960-talet och i slutet av 1800-talet. Det fanns dock två ängsmarksområden strax uppströms Klevarud som var åkermark under 1960-talet och idag. Det ena ligger sydost om Hjortemossen, Ängarna (B i figur 14), och det andra ligger uppströms Ängarna (C i figur 14).   
	 
	  
	Figur 14: Friaån nedströms Lyrestad. Vid Klevarud (A) var det sankmarksområde under slutet av 1800-talet, idag är här jordbruksmark. Ängarna (B) och området strax uppströms (C) var ängsmark vid slutet av 1800-talet. Den Ekonomiska kartan visar på att det var jordbruksmark här och så är det även idag (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	Lyrestad 
	I Lyrestad vid Prästbordet, som ligger strax intill Göta Kanal, har Friaåns sträckning rätats på fyra platser, (figur 15). Av Friaåns nuvarande sträcka fram till första definitiva vandringshindret består ca 4,5 procent av rätad åfåra.  
	  
	Figur 15: Den Ekonomiska kartan över Friaån vid Lyrestad. Rätning av ån har skett på fyra platser, vilket ses i figuren då dagens sträckning av Friaån ligger som ett lager över kartan (ljusblå). Siffrorna 1 till 4 visar vart Friaån gick före uträtningen (lila) (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	Där vattendraget tidigare flöt fram finns i dag åkermark. Det går tydligt att se en meandring av Friaån vid Prästbordet på den Ekonomiska kartan, detta visar på att uträtningen skedde någon gång efter 1960-talet. Markanvändningen kring detta område har varit likartad sedan slutet av 1800-talet, vilket de äldre kartorna visar på, med undantag för att åkermarksarealen har minskat något sedan 1960-talet.  
	 
	Det första definitiva vandringshindret i Friaån, Kvarndammen (A i figur 16) vid Kvarnberget uppströms Lyrestad, går inte att se från häradskartan men på den Ekonomiska kartan kan man se en antydning till ett dikesliknande flöde. Antagligen anlades dammen redan i början av 1900-talet. 
	  
	Figur 16: Här ses 1960-talsekonomen understa, dagens ekonomiska karta ligger transparant över. Kvarndämmet ses vid (A), vilket är det första definitiva vandringshindret i Friaån för öring (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	3.2 Biotopkarteringen samt makrofytinventering  
	3.2.1 Vattenbiotopen 


	 
	För Tidan karterades nio vattenbiotopsdelsträckor upp till första definitiva vandringshindret och för Friaån karterades tolv sträckor. I bilaga 4 och 5 ses vattenbiotopernas indelning för Tidan respektive Friaån. Under inventeringsveckan rådde det högvatten, vilket medförde att bedömningen av vattenbiotopen försvårades en aning. 
	 
	Strömförhållanden 
	Vattendragens strömförhållanden bestämdes ute i fält från lugnflytande till forsande enligt en fyrgradig skala, (0-3), där 0 = att kategorin saknas exempelvis att det inte är forsande, 1 = att kategorin står för mindre än 5 %, 2 = att kategorin står för 5-50 % och 3 = att kategorin står för mer än 50 %. I diagrammet nedan, (figur 17), visas de strömförhållandena med dominans, alltså bara de kategorierna med klass 3 ses, på den karterade sträckan. Alltså ses inte en eventuell strömnacke som finns på flera av de svagt strömmande sträckor, i både Tidan och Friaån.  
	  
	Figur 17: Översiktligt de strömförhållandena med dominans för Tidan och Friaån från mynningen till det först definitiva vandringshindret. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002). 
	 
	I Tidan upp till Nykvarn är det den lugnflytande kategorin som dominerade, (figur 17). Om vattenbiotopsträcka nio inte räknats med, som går från Kottholmen i Ullervad till Nykvarn i Tidavad, hade den lugnflytande kategorin inte varit dominerande. Denna sträcka är lugnflytande och utgör ca en mil av den totala sträckan på ca två mil. Från mynningen upp till kolonilotterna (sträcka ett till tre, bilaga 4) växlar strömförhållande ofta, från lugnflytande till strömmande och forsande, med inslag av strömnacke i ett svagt strömmande parti. I denna typ av miljö trivs öringen mycket bra (Svahn, J personlig kontakt Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 15 maj, 2006). I slutet av sträcka tre har Mariestad sportfiskeklubb byggt en laxtrappa så att öringen kan gå förbi kraftstationen.  
	 
	I Friaån dominerar också den lugnflytande kategorin, (figur 17), men även här finns strömmande sträckor med mycket stenar och block i åfåran vilket är gynnsamt för öringen. Strömvattensträckorna i Friaån finner man vid Kvarntorpet, sträcka 5 och 7 samt vid Klevarud, sträcka 9, (se bilaga 5 för sträckanvisning). I Tidan är det framförallt i Kvillområdet strax uppströms badhusbron på sträcka 1 och strax uppströms Katrinefors bruk vid vägpassagen, sträcka 3, samt i Ullervad vid Trilleholm, sträcka 5, och vid kraftstationen, sträcka 7, man finner strömvattensträckorna (se bilaga 4 för sträckanvisning).  
	 
	Strömförhållandena övergår framförallt till lugnflytande i jordbruksområdena. Här är landskapet flackt och ofta mycket öppet med lite närzonsvegetation, vilket medför att skuggningen för vattendraget blir nästintill obefintlig. 
	 
	Skuggning 
	Vid en bedömning av skuggningen för hela vattendragsträckan blir det totalt sett ett dåligt resultat, med dominans i klass 0 och 1, för både Friaån och Tidan, (figur 18). Vilket kan förklaras med att det finns långa sträckor av lungflytande karaktär i jordbrukslandskapet och här är närzonsvegetationen som regel mycket sparsam. Dock finns vissa undantag utmed de lugnflytande sträckorna där närzonsvegetationen är bra eller mycket bra men dessa platser är tyvärr för få.  
	  
	Figur 18: Procentuell förekomst av skuggning i Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002). 
	 
	För både Friaån och Tidan finns det vissa partier med riktigt bra skuggning, klass 3, men dessa sträckor är korta i förhållande till de långa lugnflytande sträckorna. Både för Tidan och Friaån finns vissa partier med mycket god skuggning som tillhör en större sträcka som domineras av sämre skuggning. Vilket medför att resultatet i diagrammet, (figur 18), blir något missvisande i och med att det bara är dominansen på sträckan som redovisas. För Tidan är det är framförallt kvillområdet, som inte utgör en egen sträcka, strax uppströms badhusbron, där skuggningen är mycket god.    
	 
	Enligt det längdviktade medelvärdet är skuggningen likvärdig för Tidan och Friaån utmed den hela karterade sträckan. Sammantaget blir det klass 1, vilket motsvarar en skuggning på mindre än fem procent.  
	 
	Död ved 
	Förekomsten av död ved varierar en del mellan Tidan och Friaån, (figur 19). Det längdviktade medelvärdet visar att den totala förekomsten av död ved på hela sträckan är relativt jämn mellan Tidan och Friaån, klass 1 vilket motsvara mindre än 6 stockar per 100 meter. Ser man till klassindelningen i figur 19 har Friaån större andel död ved i klass 2, ca 20 procent mot Tidans en procent. Tidan har störst andel död ved i klass ett, men på vissa sträckor finns det bitvis ganska bra förekomst av död ved, vilket inte ses då det inte utgör en hel sträcka.    
	 
	  
	Figur 19: Procentuell förekomsten av död ved i Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002). 
	Tillgången på död ved är naturligt högre i mindre vattendrag. Död ved har stor betydelse för vattendragets biologiska funktion, bl.a. vid bildandet av gömslen och uppehållsplatser. Födotillgången ökar också vid hög förekomst av död ved för både fisk och bottenfauna. Död ved som ligger över vattenytan kan också utgöra viktiga habitat för mossor (Halldén et al. 2002). 
	 
	Lekområden för öring 
	Förekomsten av lekområden för öring i Tidan upp till första definitiva vandringshindret är mycket dåligt om man slår ut det på hela sträckan, då det saknas lämpliga lokaler på ca 80 procent av den totala sträckan som har karterats, (figur 20 a). Sträcka ett, tre och fem (se bilaga 4) är de sträckor som har tämligen goda till mycket goda lekmöjligheter för öring. Transportsträckorna mellan dessa områden skiljer sig åt, då den ena är mycket kort, 300 meter, och den andra är lång, 4100 meter. Öringen bryr sig inte om i fall transportsträckan är lång om den vet att det finns bättre miljöer (Svahn, J. Personlig kontakt Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 15 maj, 2006). Under den långa sträckan på 4100 meter, sträcka fyra, finns en strömnacke där öringlek förekommer. Det enda lekområdet med klass 3 fanns i Tidan, vid Trilleholm, sträcka fem, som nyligen restaurerats och förhållandena är mycket goda där. 
	 
	I dag finns ingen lekande öring i Friaån, men det finns potentiella lokaler för öring med växlande strömmande och lugnflytande sträckor med bra skuggning och förekomst av stenar och block i åfåran. Framförallt vid Kvarntorpet finns intressanta platser. 
	 
	Uppväxtområden för öring 
	Bedömningen av sträckans lämplighet för uppväxtområde grundar sig i förts hand på bottenstrukturen och strömförhållandena. I figur 20 b presenteras den procentuella förekomsten av uppväxtområden i Tidan och Friaån. I och med att Tidan och Friaån har mycket grumligt vatten, är det svårt att se hur bottenstrukturen ser ut. Med hjälp av en kratta med förlängt skaft har bottenmaterialet uppskattas.  
	 
	Ståndplatser för öring 
	Större block och djuphålor i åfåran är bra ståndplatser för öring. Tidan har bäst förutsättningar för ståndplatser, (figur 20 c), i jämförelse med Friaån. Ser man till den hela karterade sträckan är andelen ståndplaster inte särskilt stor, varken i Tidan eller i Friaån. I Friaån finns endast ca fem procent av ståndplatser i klass 2 och för Tidan är den siffran ca tio procent. Den högsta kategorin för ståndplatser återfinns enbart i Tidan, på sträcka fem i Trilleholm.  
	 
	Trots att diagrammen i figur 20 a, b och c visar på att lek- och uppväxtområdena samt ståndplatserna är begränsade i Tidan finns det gott om vuxen öring som vandrar tillbaks för lek. Det är inte brist på lokaler för lek, uppväxt och ståndplatser, utan det är framförallt andra fiskarter i Tidan som kan konkurrera med öringen när det gäller mat och utrymme. Den ökade konkurrensen bidrar troligen till att öringen går ut i Vänern redan vid ett års ålder vilket är ett år tidigare än vanligt (Svahn, J personlig kontakt Vattenvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 15 maj, 2006). 
	  
	Figur 20 a: Procentuell förekomsten av lekområde för Öring i Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002). 
	 
	 Figur 20 b: Procentuell förekomsten av uppväxtområde för Öring i Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002). 
	 
	  
	Figur 20 c: Procentuell förekomsten av ståndplatser för Öring i Tidan och Friaån. Klassindelningen baseras på biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002). 
	 
	3.2.2 Närmiljön 

	 
	För Tidan karterades tolv närzonsdelsträckor upp till första definitiva vandringshindret och i Friaån karterades nitton närzonsdelsträckor. I bilaga 6 och 7 ses markanvändningen i närzonen (0-30 meter från strandkanten) för Friaån och Tidan. 
	 
	För Tidan är det kategorin Å1 (Åkermark som brukas) (Halldén et al. 2002) som dominerar närzonsvegetationen med ca 70 procent. Därefter kommer kategorin A3Å1A1 (Industri. Åkermark som brukas. Tomtmark.) (Halldén et al. 2002)  med ca 20 procent. 
	 
	För Friaån är det kategorin Å1A4, (Åkermark som brukas. Tätort/bebyggelse.) (Halldén et al. 2002), som dominerar närmiljön, där Å1 är allra vanligast då den kategorin står först. Denna kategori utgör ca 50 procent av den totalt karterade sträckan. Den näst dominerande kategorin är S4, (Övrig skog, förekommer ofta i anslutning till vattendrag är inte produktionsskog men inte heller gammelskog. Är vanligtvis flerskiktad. Dominerande trädslag anges, om blandskog anges de samdominerande.) (Halldén et al. 2002), vilken utgör ca 20 procent. Därefter kommer kategorin Å2, (Åkermark som inte brukas just nu men som sannolikt kommer att brytas upp, vallodling och/eller bete kan förekomma.) (Halldén et al. 2002), vilken utgör ca 12 procent.  
	 
	Vid Friaåns utlopp vid Börstorpsviken finns idag (2006) våtmarksområden som erhållit höga naturvärdesklassificeringar i Länsstyrelsens våtmarks inventering (Eriksson 2001). På den östra sidan om mynningen har det bedrivs bete ända ner till åkanten sedan 2004. Detta har medfört att vassen har hållits tillbaka och en strandäng har börjat träda fram. Den västra sidan av mynningen är totalt igenvuxen av vass och här bedrivs heller inget bete. 
	 3.2.3 Makrofytinventeringen 

	 
	Under biotopkarteringen gjordes även makrofytprov på alla delsträckor. Resultatet blev noll funna växter.  
	 
	3.3 Fysikaliska, kemiska och biologiska data för Tidan och Friaån 
	3.3.1 Försurningskänslighet 


	 
	Alkaliniteten är ett mått på försurningskänslighet, d.v.s. vattnets förmåga att neutralisera syror och förmågan att tåla tillskott av vätejoner utan att regera med pH-sänkning. Vätekarbonat, karbonat- och hydroxidjonern är de främsta jonerna som påverkar alkaliniteten. Vid en alkalinitet på 0 mekv/l sjunker pH vid varje tillskott av sura ämnen (Bydén et al. 2003).  
	 
	Hubberudssjön och Fiskalösen, som tillhör Friaåns källsjöar är försurade, men Friaån har mycket god buffringsförmåga (Eriksson 2001). Även Tidan har mycket god buffringsförmåga enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder och de bägge vattendragen är därmed inte försurningskänslig. Alkalinitetsvärdena för både Tidan (tidsperiod 1968-2005) och Friaån (tidsperiod 1993-2003) låg alla över eller mycket över 0,2 mekv/l, vilket är en klass 1 (Naturvårdsverket 1999).  
	 
	 
	3.3.2 Näringsbelastning  

	 
	Transporterna av mängden kväve och fosfor ut i Vänern följer vattenföringen relativt väl. Transporterna av totalkväve i Tidan till Vänern var ca 1380 ton/år för perioden 2000-2004 och för totalfosfor var det ca 50 ton/år för samma period (www.ma.slu.se). För Friaån var transporterna av totalkväve ca 220 ton/år och för totalfosfor var det ca 10 ton/år för perioden 1993-2001 (Eriksson 2001). Den arealspecifika växtnäringsförlusten var högre för Friaån (8,6 kg N/ha år och 0,4 kg P/ha år) i jämförelse med Tidan (6,2 kg N/ha år och 0,2 kg P/ha år) både när det gällde totalkväve och totalfosfor. Friaåns fosforvärden låg på extrem höga förluster och kvävevärdena var höga enligt bedömningsgrunderna (Naturvårdsverket 1999). För Tidan var både fosfor- och kvävevärdena höga enligt bedömningsgrunder (Naturvårdsverket 1999). 
	   
	Årsmedelvärdena för totalkväve i Tidan mellan perioden 1968-2005 ligger på mycket höga halter (1250-5000 (g/l), klass 4 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, (figur 21 a). Årsmedelvärdena för totalkväve i Friaån mellan perioden 1977-1980 och 1993-2003 ligger mellan extremt höga halter (>5000 (g/l) klass 5 och mycket höga halter (1250-5000 (g/l) klass 4, enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder, (figur 21 b). 
	 
	  
	Figur 21 a: Årsmedelvärden för totalkväve i Tidans ARO 1968-2005. Värden över den orange linjen, (1250-5000 (g/l), motsvarar klass 4, mycket höga halter och värden över den röda linjen (> 5000 (g/l) motsvara klass 5, extremt höga halter (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet mellan tot-N och år, är -0.067, vilket inte är statistisk signifikant då p > 0,5 (Data från SLU, www.ma.slu.se). 
	 
	  
	Figur 21 b: Årsmedelvärden för totalkväve i Friaåns ARO 1977-1980 och 1993-2003. Värden över den orange linjen, (1250-5000 (g/l), motsvarar klass 4, mycket höga halter och värden över den röda linjen (> 5000 (g/l) motsvara klass 5, extremt höga halter (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet mellan tot-N och år är -0,19, vilket inte är statistisk signifikant då p > 0,5 (Data från KM-Lab AB recipientkontroll och ALcontrol Laboratories). 
	 
	 
	Ammoniumkvävehalter över 1 mg/l redovisas, eftersom halter över 1 mg/l NH4 är toxiska (Christensen, A personlig kontakt, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 13 april, 2006). Ammoniumkvävehalterna i Tidans ARO (1968-2005) var alla mycket låga med värden långt under 1 mg/l. Medelvärde för perioden 1968-2005 låg på 0,1 mg/l (SLU - Institutionen för miljöanalys). 
	 
	För Friaån däremot var ammoniumkvävehalterna betydligt högre. De provtagningsplatser som valts att redovisa är från Vägbron vid Enåsa och Kvarndammen vid Kvarnberget (vid vandringshindret). Dessa valdes p.g.a. att de ligger inom den sträcka jag har karterat, från mynningen upp till första definitiva vandringshindret vid Norrkvarn. Vid samtliga provtillfällen låg värdena på eller över 1 mg/l, (figur 22), och maxvärdet låg på 6,8 mg/l från provplats Kvarndammen i februari 2003.  
	 
	  
	Figur 22: Ammoniumkvävehalter i Friaån mellan 1993 till 2003. Provtagningsplatserna är 16 = Friaån, kvarndammen vid Kvarnberget och 18 = Friaån, bron vid Enåsa. (Data från KM-Lab AB recipientkontroll och ALcontrol Laboratories). 
	 
	Inom Tidans ARO ses trender mot minskande medelhalter av fosfor, (figur 23 a). Detta kan bl.a. förklaras långsiktigt med utbyggnaden av kommunala avloppsreningsverk sedan 1970-talets början. Under perioden 1998-2003 minskade medelhalterna av tot-P p.g.a. mindre nederbörd. Under 2004 bröts dock trenden p.g.a. högre vattenföring (Nordberg 2004). Fosforhalterna ligger i dag på mycket höga halter, klass 4, enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Fosforhalterna i Friaån var under perioden 1977 till 2003 mycket höga (50-100 (g/l) klass 4, eller extremt höga halter (>100 (g/l) klass 5, (figur 23 b). De höga halterna beror dels på utsläpp från Töreboda avloppsreningsverk och dels på läckage från omgivande jordbruksmark. Skyddszon till vattendraget saknas i stort sätt längs hela den karterade sträckan. 
	 
	  
	Figur 23 a: Årsmedelvärden för totalfosfor I Tidans ARO 1968-2005. Värden över den röda linjen, >100 (g/l, motsvarar extremt höga halter, klass 5. Värden över den orange linjen, 50-100 (g/l, motsvara mycket höga halter, klass 4. Värdet över den gröna linjen, 25-50 (g/l, motsvarar höga halter (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet mellan tot-P och år, är -0.73, vilket är statistiskt signifikant då p < 0,001 (Data från SLU, www.ma.slu.se). 
	 
	  
	Figur 23 b: Årsmedelvärden för totalfosfor I Friaåns ARO 1977-2003. Värden över den röda linjen, >100 (g/l, motsvarar extremt höga halter, klass 5. Värden över den orange linjen, 50-100 (g/l, motsvara mycket höga halter, klass 4 (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. Korrelationskoefficienten, r, för sambandet mellan tot-P och år, är -0,61, vilket är statistiskt signifikant då p < 0,001 (Data från KM-Lab AB recipientkontroll och Alcontrol Laboratories).  
	3.3.3 Ljusförhållanden  

	 
	Vattnet får sin bruna färg från humusämnen, samt järn- och manganföreningar. Vid nedbrytning av organiskt material uppstår organiska syror som med ett samlingsbegrepp kallas humus. Koncentrationen av humus har stor betydelse för vattnets kemi och biologi. (Bydén et al. 2003). I Tidans huvudfåra ökade vattenfärgen i den nedre delen av vattendraget mot mynningen. Orsaken till att värdena generellt är högre vid utloppet beror på ökad tillförsel av organiskt material från omgivande mark och att sjöandelen är mindre i de nedre delarna av Tidan, vilket leder till sämre självrening. Grumligheten ökar också längre nedströms vilket bl.a. beror på erosion från lerjordarna i jordbruksområdena (Nordberg 2004). Under perioden 1968 till 2005 har vattenfärgen sakta försämrats. I dag (2005) är färgvärdet betydligt färgat vatten (0,12-0,2), klass 4 (Naturvårdsverket, 1999), (figur 24 a). Friaåns vatten är mycket grumligt och årsmedelvärdena för perioden 1993 till 2003 motsvarar starkt färgat vatten, klass 5 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, (figur 24 b). 
	 
	Figur 24 a: Vattenfärg i Tidans utlopp. Årsmedelvärden absorbans under perioden 1968-2005. Värden över den röda linjen, >0,2, motsvarar starkt färgat vatten, klass 5. Värden över den orange linjen, 0,12-0,2, motsvara betydligt färgat vatten, klass 4. Värdet över den gröna linjen, 0,05-0,12, motsvarar måttligt färgat vatten klass 3 (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. (Data från SLU, www.ma.slu.se). 
	 
	 Figur 24 b: Vattenfärg i Friaåns utlopp. Årsmedelvärden absorbans under perioden 1993-2003. Värden över den röda linjen, >0,2, motsvarar starkt färgat vatten, klass 5 (Naturvårdsverket, 1999). Staplarna visar medelvärdets variation med 95 % konfidensintervall. (Data från KM-Lab AB recipientkontroll, Analycen i Lidköping och ALcontrol i Skara) 
	3.3.4 Fisk 
	 
	3.3.4.1 Tidan 



	 
	Fiskeundersökningar 
	Under våren och sommaren 1995 gjordes provfiskningar i Tidans mynningsområde av Länsstyrelsen i Skaraborg med syftet att inventerar fiskfaunan. Under april och maj gjordes ett fiske i veckan och under juni till september ett fiske per månad. Vid samtliga fisketillfällen användes två bottensatta översiktsnät. Under den här perioden fångades totalt 2033 fiskar fördelade på 14 arter i Tidan (tabell 3) (Kinnerbäck 1995). 
	 
	Tabell 3: Fiskarter i Tidans mynnig vid översiktsnät 1995 (Kinnerbäck 1995) och fiskarter i Friaån vid elfiske 1997.
	Fiskarter i Tidan totalt 14 arter  
	(vid översiktsnät 1995)
	Fiskarter i Friaån totalt 6 arter (vid elfiske 1997)
	Abbore (Perca fluviatilis)
	 
	Asp (Aspius aspius)
	 
	Benlöja (Alburnus alburnus)
	Benlöja (Alburnus alburnus)
	Björkna (Blicca bjoerkna)
	Elritsa Phoxinus phoxinus
	Braxen (Abramis brama)
	Färna Leuciscus cephalus
	Gers (Gymnocephalus cernua)
	Gers (Gymnocephalus cernua)
	Gädda (Esox lucius)
	Gädda (Esox lucius)
	Gös (Stizostedion lucioperca)
	 
	Id (Leuciscus idus)
	 
	Mört (Rutilus rutilus)
	Mört (Rutilus rutilus)
	Nors (Osmerus eperlanus)
	 
	Sarv (Scardinius erythrophthalmus)
	 
	Sutare (Tinca tinca)
	 
	Vimma (Vimba vimba)
	 
	 
	Lek- och uppväxtområden för fisk samt vandringshinder 
	Det finns bara tre självproducerande öringbestånd kvar i Vänern. De har reproduktionsområden i Klarälven, Gullspångsälven och Tidan (Egriell et al. 2001). Det har gjorts mycket fiskevårdande insatser i Tidan. Flera åsträckor är lämpliga öringbiotoper med mycket väl fungerande lek- och uppväxtområden. Även fisktrappor har byggts. Det är i huvudsak öring, asp och nors som vandrar upp i Tidan för lek. Gös går in i mynningsområdet och då för näringssök. I övrigt ansamlas mycket vitfisk vid mynningsområdet (Svahn, J personlig kontakt Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 15 maj, 2006).  
	 
	Öring 
	Det första definitiva vandringshindret för öring påträffas i dagsläget (2006) i Tidavad vid Nykvarn där ett kvarndämme finns. I Ullervad finns en kraftstation, men denna utgör inget vandringshinder för öring vid högvatten, eftersom fisken kan gå förbi över klipporna. Det är bara någon enstaka höst (ca vart femte år) som det är lågvatten och fisken inte kan gå förbi. Mariestads Sportfiskeklubb har därför planer på att spränga ut trappsteg i berget, så att djupet blir större och fiskarna ska därmed kunna vandra även vid lågvatten. 
	   
	Figur 25: Tidanöring (http://www.outdoor.se/sportfishnews/articles/tidan/). 
	 
	Innan kraftdammsutbyggnaden i slutet av 1800-talet kunde både lax och öring gå ända upp till Stråken och i vissa fall gick de också upp i Ösan (Svahn, J personlig kontakt Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 15 maj, 2006). 
	Tidanöringen är en hotad sjövandrande öringstam, (figur 25). Tidanöringen skiljer sig genetiskt från andra stammar i Vänern som t.ex. Gullspångsöringen (Jansson 1996). Tidanöringen är anpassad till Tidans vattenkvalité med grumligt vatten, hög vattentemperatur och näringsrikt. Uppströms i Tidan finns också stationär öring.  
	 
	Asp 
	Aspen, (figur 26), tillhör familjen karpfiskar (Cyprinidae) och den lever i både sjöar och vattendrag, men dess utbredning i landet är liten och lokalt är den utrotningshotad och klassas som sårbar enligt Artdatabankens Rödlista (www.artdata.slu.se). Aspen kan ibland bli mycket stor, upp till en meter lång och väga uppåt tio kilo. Tidans mynning med sina strömpartier är troligen en av aspens viktigaste lekplatser i Vänern (Berglund 2004). 
	 
	   
	Figur 26: Asp (http://www.fiskbasen.se/asp.html). 
	 
	Aspen kan inte vandra lika långt som öringen. Det första definitiva vandringshindret för asp påträffas ca 1 km uppströms från mynningen i Vänern. Innan vandringshindret finns tre högkvalitativa leklokaler för asp. Leken sker främst över grus- och stenbottnar men också över växtrika områden med syrerikt och rent vatten. Lokalerna finns vid residenset, vid järnvägsbron samt nedströms dämmet vid Katrinefors. Alla tre områdena är mycket bra lekplatser (klass 3) (Halldén et al. 2002) för asp (Berglund 2004).  
	 
	I sjön Östen, uppströms vandringshindret, finns ett isolerat bestånd med asp. Dessa kan leka på tre lokaler, två i Tidan och en i biflödet Ösan. Lokalen i Ösan har mycket goda lekmöjligheter (klass 3) för asp. Men de två lokalerna i Tidan är sämre och vid kvarnen vid orten Tidan är lekmöjligheterna inte optimala (klass 2). Vid Odensåker kan lekmöjligheter finnas (klass 1) (Halldén et al. 2002 och Berglund 2004).  
	 

	 
	3.3.4.1 Friaån 

	 
	Fiskeundersökningar 
	Under 1997 gjorde Länsstyrelsen i Skaraborg elfiskeundersökningar på fyra lokaler i Friaån, med syfte att få en uppfattning av fiskfauna i ån. Lokalerna placerades med utgångspunkt från Töreboda reningsverk, en lokal ca 0,3 km uppströms reningsverket och tre lokaler nedströms (ca 0,7, 9,5 och 17,5 km nedströms). Vanlig elfiskemetodik användes, d.v.s. fiske mot strömriktningen. Totalt fångades 6 fiskarter vid elfisket, (tabell 3). Vid lokalen strax nedströms Töreboda avloppsreningsverk fångades ingen fisk, orsaken var troligen att syrgashalterna på de lungflytande sträckorna var för låg och att ammoniumhalterna var för höga. Vid de två nedersta lokalerna fångades dock fisk på de lungflytande områdena, vilket visar på att syreförhållandena var bättre här. I de strömmade partierna fanns god förekomst av elritsa, vilken kräver god syresättning, och färna, vilka båda är strömvattenlevande arter. Detta visar på att syretillgången på de strömmade sträckorna är tillräckligt god.   
	 
	Lek- och uppväxtområden för fisk samt vandringshinder 
	Det enda tänkbara lek- och uppväxtområde för öring som finns i Friaån är beläget ca 4 km från mynningen strax uppströms Kvarntorpet och det är en ca 500 m lång sträcka med växlande forsande, strömmande och lugnflytande vatten. Här finns skuggande träd längs strandkanten och bottenmaterialet består mest av berg, block och stenar dock saknas lämpligt lekgrus. Området skulle alltså kunna iordningsställas till en bra öringbiotop, förutsättningarna finns (Abrahamsson et al.1985). Äldre kartor visar på att detta område har varit strömt och att det funnits stora stenar i vattendraget, (se resultatdelen sidan 32 för tolkningsresultat av kartmaterial för Friaån). Aspen har tidigare rapporterats från ån, men nuvarande status är okänd (Berglund 2004). 
	 
	Första definitiva vandringshinder för öring i Friaån är en betongdamm vid Kvarnberget, beläget vid Norrkvarn strax uppströms Lyrestad. När det gäller aspen utgörs det första naturliga vandringshindret av hällar där vattnet forsar kraftig, ca 100 m uppströms Kvarntorpet. Nedströms detta område finns fyra möjliga leklokaler för asp, två platser vid Kvarntorpet, ett vid Enåsa och slutligen vid Börstorps slott. Lokalerna vid Kvarntorpet utgör inte någon optimal lekmiljö (klass 2) (Halldén et al. 2002), och närmast vandringshindret är förutsättningarna för aspen ännu sämre, men vid Börstorps slott och Enåsa blir förutsättningarna bättre, men lekmöjligheterna är inte optimala (klass 2) (Halldén et al. 2002; Berglund 2004). 
	 
	3.3.5 Bottenfauna 

	 
	Prover av bottenfaunan har sammanställts för Tidan från provtagningsplats Trilleholm i Ullervad och för Friaån är en inventering gjord mellan Töreboda och Lyrestad. Proven i Tidan är utförda en gång per år under tidsperioden 1988 till 2004, i Friaån har jag bara funnit två bottenfaunaprov från 1977 och 1979. Undersökningen i Friaån gjordes med anledning av att ett nytt avloppsreningsverk sattes i bruk i Töreboda november 1977, med utsläpp i Friaån vid Kvarnbolet. 
	 
	Tidan 
	Lokalen i Tidan vid Ullervad hyste ett högt antal arter, 42 stycken, men en låg individtäthet 698 individer per kvadratmeter under 2004. Detta år var förekomsten av renvattenkrävande arter mycket lågt samt ett Danskt faunaindex  och ASPT-indexet  som var mycket låga vilket indikerade på en föroreningspåverkan. Dock bedöms bottenfauna ha höga naturvärden då lokalen hyste två ovaliga arter, skinnbaggen, Aphelocheirus aestivalis och dagsländan, Baetis buceratus (Nordberg 2004). Under det första provtagningsårat, 1988, bedömdes bottenfauna som ej eller obetydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material. Bottenfauna bedömdes sedan som betydligt påverkad fram till undersökningen 1996 då bedömningen ändrades till obetydlig påverkan igen. Den biologiska produktionen har under hela provperioden generellt varit hög med ett högt artantal. Bäcksländelarver, som är känslig för låga syrgaskoncentrationer, har alltid funnits i få exemplar eller saknats. Sammantaget är bottenfaunan i Tidan, Trilleholm, obetydligt påverkad av näringsämnen/organiskt material och att det finns höga naturvärden (Nordberg 2004). 
	 
	Friaån 
	De data som finns för bottenfauna i Friaån är mycket gamla, nära 30 år, och det går därför inte att göra en jämförelse av Friaåns värden mot Tidans. Här sammanfattas bara hur läget såg ut under denna period. Efter att det nya avloppsreningsverket i Töreboda hade kommit igång och varit i bruk ca 2-3 år blev bottenfaunaresultatet betydligt bättre i provpunkten strax nedströms reningsverket. Artantalet hade tredubblats och sammansättningen avviker inte mycket från övriga provplatser längre nedströms reningsverket. Den variation av bottenfaunasammansättning som fanns mellan provtagningsplatserna berodde på bottensubstratet. I de lugnflytande delarna, med mjuk sedimentbotten, återfanns näringskrävande arter som gråsuggor, Asellus aquaticus, sävslända, Sialis lutaria, flera olika iglar och husbyggande nattsländelarver. På de provlokaler som var mer strömmade med stenbotten fann man sötvattensmärla, Gammarus pulex, bäcksländelarver, nattsländelarver (både husbyggande och frilevande) och dagsländelarver, vilka alla indikerar en strömmade vattenbiotop med bra syrgasförhållanden (Eriksson 1980).  
	 
	 
	 
	4. Diskussion 
	Tidan och Friaån är båda kraftigt artificiellt påverkade. De ligger i en jordbruksbygd och är därmed naturligt näringsrika och vattnet är grumligt. Båda vattendragen är påverkade av vattenkraftverksutbyggnad. Friaån har rätats på en sträcka strax nedströms Lyrestad och Tidans mynning har successivt fyllts ut. Vattendragen är också muddrade på många sträckor i åkerlandskapet. Åarna har här tvära, djupa kanter och bottenmaterialet består mest av lera. I åkerlandskapet har åarna ofta inga skyddszoner med skyddande vegetation, möjligen finns några enstaka träd. Förekomsten av död ved är nästan obefintlig. Kan Tidan och Friaån verkligen ha några naturvärden? 
	 
	4.1 Naturvärdesbedömning  

	 
	Vid bedömningen av vattendragens ekologiska status väger de biologiska faktorerna tyngst, både enligt Vattendirektivet och System Aqua. I rapporten har fisk, bottenfauna och makrofyter av de biologiska faktorerna behandlats med varierat resultat. För Friaån finns endast tillförlitliga fiskdata, då bottenfaunaprovtagningen är närmare 30 år gammal och makrofytinventeringen misslyckades p.g.a. att undersökningen utfördes tidigt på säsongen, första veckan i maj, samt att det var hög vattenföring vilket också försvårade provtagningen. För Tidan finns tillförlitliga fisk- och bottenfaunaresultat men även här misslyckades makrofytinventeringen p.g.a. samma orsak som för Friaån. Även vattendragens naturlighet påverkar den ekologiska statusen. Ett kraftigt rensat alternativt omgrävt vattendrag kan aldrig få hög ekologisk status, men den näst högsta nivån, god ekologisk status, kan uppnås om de biologiska faktorerna indikerar på det. 
	 
	Tidan har bitvis höga biologiska värden med mycket bra fortplantningsområden för öring och asp och i Friaån finns det potentiella asp- och öringbiotoper. Både Tidan och Friaån har fina nyckelbiotoper med god ekologisk status, se tabell 4 för uppskattade naturvärden i Tidan och Friaån från mynningsområdet upp till första definitiva vandringshindret för öring. 
	 
	Tabell 4: Kända naturvärden i Tidan och Friaån.
	Tidan
	Friaån
	Fisk - öring, asp
	Potentiella biotoper för öring och asp
	Bottenfauna - höga "naturvärden"
	 
	Nyckelbiotoper:
	Nyckelbiotoper:
	Kvillområde
	Kvillområde
	Strömvatten sträckor
	Strömvatten sträckor
	Lugnflytande sträckor
	Lugnflytande sträckor
	 
	I både Tidan och Friaån finns nyckelbiotoperna, kvillområde, strömmande vattendragsträckor och lugnflytande vattendragsträckor, (se bilaga 3 för definitioner av nyckelbiotoperna). Tidans kvillområde är väl utvecklat med stenig och blockig terräng där vattendraget rinner fram mellan ”småöarna” som är väl bevuxna av bl.a. gråal. Stora delar av området var vattentäckt när jag var ute i fält, vilket är naturligt för dessa områden under vårfloden (april – maj). I Friaån fanns ett mindre kvillområde på sträcka 5, Kvarntorpet, se bilaga 5. Här fanns det gott om block och stenar i åfåran och även ”småöar” med gråal. För båda områdena var skuggningen mycket bra och förekomsten av död ved var god.  
	 
	De lugnflytande sträckorna har varken för Tidan eller Friaån särskilt höga naturvärden då skyddszon mot åkermark i storts sätt saknas. Dock finns enstaka sträckor där skyddszonen är mycket bra vid Tidan på de lugnflytande sträckorna och här är naturvärdena höga. Ett mycket bra exempel på detta är sträcka 6, strax uppströms Trilleholm. Här är det betade strandängar ända ner till ån och flödet är ringlande med enstaka block i åfåran. Ett annat exempel är en sträcka på ca 1 km strax uppströms Kottholmen där skyddszonen är ca 30 meter. På ena sidan är det bete och på den andra sidan är det obrukad mark. För Friaån finns i stort sätt ingen skyddszon mot kringliggande åkermark. 
	 
	Det negativa ur naturvärdessynpunkt för både Tidan och Friaån, (tabell 5), är framförallt att skyddszonerna till kringliggande åkermarker är mycket dåliga. Vattenkvalitén är inte heller särskilt bra, visserligen är jordbruksåar naturligt mer näringsrika, men i Friaån finns extremt höga halter av både totalkväve och totalfosfor. Ammoniumkvävehalterna har varit på toxiska nivåer (>1mg/l), vid samtliga mätningar, vilket är alarmerande. Avloppsreningsverket i Töreboda skulle behöva installerar kväverening för att kunna reducera ammoniumkvävehalterna i Friaån.  För Tidans del ser vattenkemin lite bättre ut i jämförelse med Friaån, dock ligger värdena på höga halter av totalkväve samt totalfosfor. På lång sikt ses trender att vattenkvalitén successivt blivit bättre i Tidan och då främst när det gäller totalfosfor. Kvävehalterna visar inte samma neråtgående trend. En uppåtgående trend ses på absorbans årsmedelvärden i Tidan, denna trend ses även i liknande åar som t.ex. Lidan. Varför vattnet har blivit grumligare är svårt att säga, vilket bör utredas. För Friaån ses en trend att fosforvärdena har gått ner, samma trend ses dock inte för kväve och ammonium. Friaåns absorbans årsmedelvärden har legat i stort sett konstant på starkt färgat vatten sedan mätningarna statade 1993. 
	 
	Båda vattendragen har rensats och fördjupats. Friaån har rätats på en sträcka och Tidan har fyllts ut i mynningsområdet. Dessa ingrepp drar ner på vattendragens naturliga värden. 
	 
	Tabell 5: Negativt ur naturvärdessynpunkt i Tidan och Friaån.  
	Tidan
	Friaån
	Vattenkvalitén  
	(mkt. näringsrikt, grumligt)
	Vattenkvalitén  
	(bl.a. höga ammoniumkvävehalter, extremt näringsrikt och grumligt)  
	Få skyddszoner
	Få skyddszoner 
	Rensat
	Rensat
	Utfyllnad i mynningsområdet
	Uträtat - på en sträcka
	 
	Trots att både Tidan och Friaån är kraftigt artificiellt påverkade finns flera strömmande partier med höga naturvärden. Ska man se till att de biologiska faktorerna väger tyngst skulle man kunna ge Tidan god ekologisk status, med motivering att ån kan föda en stam av den unika Vänervandrande Tidanöringen. Ån har dessutom högkvalitativa lokaler för asp och bottenfauna visar på höga naturvärden. Friaån skulle kunna få måttlig ekologisk status, med motivering att de höga ammoniumhalterna efter Töreboda avloppsreningsverk omöjliggör för Vänernvandrande öring att komma tillbaka. I ån finns dock potentiella biotoper för både öring och asp. 
	 
	4.2 Förslag på åtgärder med prioritering 

	 
	Friaån 
	1. Bättre rening vid Töreboda avloppsreningsverk för att minska ammoniumkvävehalterna  
	 
	Kunde vattenkvalitén ha varit bättre i Friaån hade öringen sannolikt vandrat upp här i dag (Svahn, J personlig kontakt Länsstyrelsen i Västra Götalands län Vattenvårdsenheten, 15 maj, 2006). Under historisk tid har öringen med stor sannolikhet vandrat upp i Friaån. Det är bara ca 1200 meter uppströms i Friaån från mynningen till det första strömmande sträckan, vid Börstorps slott och i åfåran finns en del stenar och block. Skulle bara öringen ta sig hit så skulle den säkert kunna ta sig upp till Kvarntorpet ca 2000 meter till. Det är alltså inte närmiljön eller vattenbiotopen som hindrar öringen, då den finns och kan bli bättre genom restaurering, utan det är vattenkvalitén som är begränsande. De höga ammoniumkvävehalter, vilka vid alla provtagningar har uppnått toxiska nivåer, bidrar till syrebrist i ån. Syrebrist kan även uppkomma vid lågvattenföring, då vattenföringen sommartid kan vara mycket dålig. Töreboda avloppsreningsverk skulle behöva installera i kväverening för att de höga ammoniumkvävehalterna ska kunna reduceras. 
	 
	2. Bevara områden med höga naturvärden samt återskapa naturliga biotoper  
	 
	För Friaån finns de finaste plasterna vid Kvarntorpet, (figur 27), där vattenbiotopen växlar mellan lugnflytande och strömmade, närzonsvegetationen är mycket god och i åfåran finns mycket stenar och block, andelen död ved är också god. Delar av sträckan är också ett så kallat kvillområde. Här finns potentialer för att öringen skulle kunna fortplanta sig.  
	Klevarud strömmar, Sträcka 9 (bilaga 4), är en fin sträcka med rätt strömförhållandena och god närzonsvegetation, men här är åfåran kraftigt rensad, (figur 28). Detta går dock att åtgärda, vilket skulle höja naturvärdena avsevärt.  Här skulle stenarna som ligger längs med åkanten behöva flyttas ut i åfåran för att öring ska trivas. Storskifteskartan från 1698 visar på att detta område har varit strömt samt att det funnits stenar i åfåran, vilket visar på att Klevarud har varit en sträcka med naturligt strömmade vatten. Området skulle alltså kunna iordningsställas till en bra öringbiotop då förutsättningarna har funnits. I figur 29 redovisas de områden med höga naturvärde alt. potential till höga naturvärden i Friaån. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Figur 27: Kvarntorpet Friaån (foto: Sara Peilot, 2006-05-02). 
	 
	  
	Figur 28: Klevarud strömmar (foto: Sara Peilot, 2006-05-02). 
	 
	  
	Figur 29: Områden med höga naturvärden alt. potential till höga naturvärden (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188). 
	 
	3. Behåll bete vid mynningsområdet och återställa våtmarker 
	 
	I mynningsområdet i Friaån är närzonsvegetationen mycket sparsam och en del stora träd, bl.a. al, har tagits ned intill vattendraget, vilket inte är bra för skuggningen och förekomsten av död ved. Positivt är dock att det förekommer bete på markerna öster om mynningsområdet (sedan 2004), vilket har bidragit till att vassen har hållits tillbaka. Våtmarksområden vid mynningen vid Börstorps slott har erhållit höga naturvärden i Länsstyrelsens våtmarksinventering. Den här marken odlades så sent som på 1960-talet, då vatten pumpades ut från området. I dag har alltså området börjat återställas till ett våtmarksområde och så har det ursprungligen sett ut, vilket äldre kartor visar på. 
	 
	4. Återskapa skyddszoner  
	 
	För Friaån är förekomsten av närzoner till kringliggande åkermark mycket sparsam. Man tar bort naturens egna skydd, närzonsvegetationen, som är otroligt viktig för att minska näringsläckaget och erosionen samt som skuggning och tillförsel av död ved och organiskt material till vattendragen. Ett område med dålig närzon blir ofta kraftigt igenvuxen av vass. En ond cirkel bildas där man tvingas att rensa i vattendraget till följd av att man har tagit bort närzonsvegetationen. I Friaån står markläckaget från jordbruksmark för den dominerande kvävetillförseln (Eriksson 2001). 
	 
	5. Biologiska undersökningar – bottenfauna, fisk. 
	 
	Biologiska undersökningar av såväl bottenfauna och fiskfauna skulle behöva göras i Friaån då bottenfauna undersökningen är ca 30 år gammal och fiskundersökningen är nära 10 år. Bottenfaunan säger mycket om vattenkvaliteten och man skulle behöva följa läget i Friaån kontinuerligt för att få en uppfattning om hur läget i ån förändrats bl.a. vad det gäller vattenkvalitén.  
	 
	Tidan 
	 
	1. Bevara områden med höga naturvärden och restaurera naturliga biotoper 
	 
	Det är viktigt att man lägger ”krutet” på att bibehålla och bevara de fina biotoper som finns i Tidan, för de finns! Om dessa lämnas ostörda eller restaureras kan Tidan hålla god ekologisk status trots att det finns områden längs sträckan med naturvärden som är nära noll. 
	 
	Kvillområdet i Mariestad och Trilleholm i Ullervad är de finaste biotoperna för den sträcka som har karterats i Tidan. I figur 30 ses Trilleholm. Här är fortplantningsförutsättningarna optimala för öring och även för andra organismer med högt naturvärde trivs i den här miljön, vilket bottenfaunaundersökningen från Trilleholm visar på då lokalen hyste två ovaliga arter, skinnbaggen, Aphelocheirus aestivalis och dagsländan, Baetis buceratus. 
	Figur 30: Trilleholm i Ullervad, sträcka 5, (bilaga 4) (Foto: Sara Peilot, 2006-05-04). 
	 
	Närzonsvegetationen i dessa områden är mycket god och förekomsten av död ved är också bitvis god. I figur 31 redovisas de områden med höga naturvärden, när det gäller vattenbiotopen och närmiljön, i Tidan.  
	 
	 
	 
	 
	Figur 31: Områden med höga naturvärden (© Lantmäteriet Dnr 106 – 2004/188).  
	2. Behåll bete på strandängar återställa våtmarker 
	 
	I Ullervad strax uppströms Trilleholm finns en fin lugnflytande sträcka, sträcka 6 (bilaga 4) med blå bård, (figur 32). Här bedrivs bete ända ner till ån. Dessa miljöer är viktiga att bevara. Dock får inte Ekudden glömmas som kantar mynnigsområdet. Här finns fina strandängar som bör bevaras då de också skapar en blå bård. 
	 
	  
	Figur 32: Strandäng strax uppströms Trilleholm (foto: Sara Peilot, 2006-05-04). 
	 
	3. Återskapa skyddszoner 
	 
	Syftet med att återskapa skyddszoner är framförallt för att vattenkvaliteten ska bli bättre. (Se orsaker under Friaån ”återskapa skyddszoner”). 
	 
	4.3 Felkällor 

	 
	Makrofytinventeringen utfördes tidigt på säsongen, första veckan i maj, vilket medförde att det var svårt att få tag på växter. Resultatet (noll funna växter) beror antagligen på att fältveckan var lagd för tidigt. Växtligheten hade inte hunnit komma igång efter en lång och kall vinter. Det var hög vattenföring under inventeringsveckan, vilket försvårade att få tag på eventuella växter i åfåran, trots vadarstövlar samt kratta med förlängt skaft. De båda vattendragen har vidare mycket grumligt vatten vilket bidrar till att ljuset får svårare att tränga ner i vattenmassorna och miljön för fotosyntiserande vattenväxter försvåras. Antagligen är makrofytfloran sparsam i de lugnflytande områdena med kraftigt grumligt vatten som dels är orsakat av sediment- och lerbottnen. En uppföljande undersökning av makrofytfloran skulle behövas göras i de strömmande vattensträckorna för både Tidan och Friaån.    
	 
	4.4 Hur kan man gå vidare? 

	 
	De allra viktigaste åtgärdsförslaget för Tidan är att bevara de strömmande partierna, vilka hyser höga biologiska värden. För att den Vänervandrande öringen inte ska konkurreras ut av andra fiskarter i Tidan krävs att mer vatten släpps på. I dag är det inte brist på lek- och uppväxtområden för öring, utan det är konkurrensen från andra fiskarter. För att mer vatten ska kunna släppas på krävs att vattendomen ändras. För Friaån måste vattenkvalitén förbättras, som ett första steg för att den Vänervandrande öringen ska kunna gå upp i Friaån. Här behöver även fluktuationerna mellan låg- och högvatten minska.  
	 
	Det är av stor vikt att åarnas naturvärden uppmärksammas mer i t.ex. media och speciellt för Friaån. Tidanöringen har gett stor publicitet för Tidan vilket är positivt. I Tidan har mänsklig påverkan gynnat den biologiska mångfalden då man ser till alla fiskevårdande insatser som har gjorts. Mariestads Sportfiskeklubb har stor del i detta då de bl.a. har drivit på projektet ”Tid för Tidan”. Genom att återställa miljön för öringen har Tidans rekreationsvärde ökat. Det kan finnas ett samband mellan ett vattendrag med naturlig morfologi och höga naturvärden om vattenkvalitén är god. Om Friaåns vattenkvalité blir bättre skulle det var ett förts steg i att öringen skulle kunna vandra upp i Friaån, vilket skulle vara mycket positivt. Fördelen med öringen är att fler arter gynnas av dessa miljöer, de kommer med i bara farten. Öringen kan fungera som marknadsföring för en bygd och naturvärdena uppmärksammas. Allmänheten bör informeras om den fina natur de har i sin omnejd. Blir fler intresserade ökar också förståelsen för naturens värden och känslan för delaktighet blir större.    
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	Bilaga 2: Fastighetskartan över Friaån  
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	 Bilaga 3: Begrepp och definitioner 

	 
	Strandzonen 
	Strandzonen definieras ofta som det område intill vattendraget som översvämmas periodvis, alltså det område mellan den normala strandlinjen och högvattenslinjen. Stranden definieras också i stort som den zonen som direkt påverkar vattendraget genom nedfall av organiskt material från omgivande träd, beskuggning och grundvattenutströmning. Vid den senare definitionen av strandzonen omfattas även marken ovanför högvattensnivån. Genom detta synsätt på strandmiljön kan stranden delas upp i tre delzoner: en akvatisk zon, en strandzon och ett påverkansområde för strandzonen (Bergqvist 1999). 
	 
	Närzonen 
	Enligt System Aqua utgörs vattendraget närmiljö av landområdet mellan vattenbrynet (högsta vattenstånd) och 30 meter upp på land (Bergengren & Bergquist 2004). 
	 
	Nyckelbiotoper 
	Enligt System Aqua definieras nyckelbiotoper i limniska sammanhang som områden med stor betydelse för de limniska ekosystemen i sjöar och vattendrag. Ofta är vattendragens nyckelbiotoper en kombination av strukturer och områden både på land och i vatten. (Bergqvist 1999). Vattendragsbiotoperna kan grovt delas i tre grupper: strömmande vattendragssträckor, lugnflytande vattendragssträckor och specialbiotoper och alla dessa utgör nyckelbiotoper (Liliegren et al. 1996).  
	 
	Strömmande vattendragssträckor kännetecknas av ett typiskt strömvattenutseende med stabilt vattenflöde och hård botten ofta bestående av block, sten, grus, sand och lera, där block och stenar ofta är synliga i strömfåran. Som regel finns vinteröppet vatten på sträckan. För alla nyckelbiotoper gäller att sträckan inte ska ha varit utsatt för fysisk påverkan som rätning, fördjupning och rensning, samt att inte flödesdynamiken har utsatts för irreversibla förändringar från det naturliga tillståndet. Utmed sträckan bör det finnas en trädbevuxen skyddszon, som skuggar delar av vattendraget och död ved i och i anslutning till vattendraget höjer åsträckans värde. I strömmande vattendrags biotoper trivs bl.a. vandrande fisk som öring och bottenfaunan är art- och individrik (Liliegren et al. 1996). 
	 
	 De lugnflytande vattendragssträckorna kännetecknas av ett ofta slingrande lopp där vattenhastigheten normalt inte överstiger 0,2 m/s. Sträckan ska inte vara igenväxt med vattenväxter. Dessa biotoper har ofta en art- och individrik fiskfauna året om (Liliegren et al. 1996). 
	Kvillområde är en av specialbiotoperna i ett vattendrag. Ett kvillområde kännetecknas av att vattendraget inte rinner i en tydligt avsatt huvudfåra, utan vattendraget är uppdelat i ett mindre diffust nätverk av bäckar. Dessa områden bildas ofta i blockig samt stening terräng och biotopen hyser ofta en frodig och lövdominerande vegetation. Biotopen täcks till stora delar av vatten under vårflöden i april-maj. Området karakteriseras av ett strömmande till forsande vatten, men det kan även förekomma lugnflytande partier. Som regel finns det vinteröppet vatten. Den övervägande delen av närmiljön ska bestå av naturlig mark, alternativt bör det finnas en trädbevuxen skyddszon mot omgivande produktionsmark. Positiva inslag i kvillområdet är lövträd som ask och al, samt en riklig ormbunksvegetation och död ved både i och i anslutning till området (Liliegren et al. 1996). Området är en utmärkt lek- och uppväxtplats för fisk, bl.a. asp och öring i Tidan. 
	 Bilaga 4: Vattenbiotoper i Tidan till första definitiva vandringshindret 
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	 Bilaga 5: Vattenbiotoper i Friaån till första definitiva vandringshindret 
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	 Bilaga 6: Närmiljön Friaån till första definitiva vandringshindret 
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	Teckenförklaring Närmiljön (0-30m från strandkanten) (Halldén et al. 2002)
	 
	 
	A1
	Tomtmark.
	A3
	Industri (hårdgjord och övrig).
	A4
	Tätort/bebyggelse.
	 
	 
	S4
	Övrig skog. Förekommer ofta i anslutning till vattendrag.  
	Är inte produktionsskog men inte heller gammelskog. 
	Är vanligtvis flerskiktad. Dominerande trädslag anges, om blandskog anges de samdominerande.
	 
	 
	VK1
	Öppen, hävdad våtmark (kärr, mad o dyl).
	VK2
	Öppen, ej hävdad våtmark (kärr, mad o dyl).
	VK3
	Trädbevuxen våtmark (sumpskog o dyl). Dominerade trädslag anges.
	 
	 
	Å1
	Åkermark som brukas
	Å2
	Åkermark som inte brukas just nu men som sannolikt kommer att brytas upp.  
	Vallodling och/eller bete kan förekomma.
	 
	 
	Ö1
	Hävdad öppen mark.
	 
	 
	 Bilaga 7: Närmiljön Tidan till första definitiva vandringshindret 
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	 Bilaga 8: Friaåns och Tidans avrinningsområden. 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Till vänster: rödmarkerat område visar Friaåns avrinningsområde. Till höger: rödmarkerat område visar Tidans avrinningsområde (Sonesten et al. 2004). 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




