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Förord 
 
Länsstyrelsen i Jönköping har erhållit medel för ett specialprojekt inom den regionala miljö-
övervakningen för att identifiera ”särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten” under 
budgetåret 95/96. Behovet av ett utvecklat system för identifiering av naturvärden i rinnande 
vatten är stort. Bland annat för att hänsyn, skydd, säkerställande arbete och miljöövervakning 
ska kunna bedrivas målinriktat. Med hjälp av litteratur och register har nitton biotoptyper 
identifierats och beskrivits. För att bedöma biotopernas kvalitet har ett antal mått samt 
signalarter angivits. Tanken är att biotoperna ska kunna lokaliseras och avgränsas genom 
inventeringar. 
 
Föreliggande rapport och projekt har lett fram till ett regionalt användbart urval av och system 
för ”Nyckelbiotoper i rinnande vatten”. Tillsammans med den biotopinventeringsmetodik för 
rinnande vatten som utvecklats parallellt med ”Nyckelbiotops-projektet” finns nu praktiskt 
tillämpar metodik för att identifiera särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten - sk 
nyckelbiotoper. Rapporten skall dock inte tolkas som att systemet för att identifiera 
nyckelbiotoper i rinnande vatten är färdigt eller fått sin slutgiltiga utformning. Efterhand som 
nyckelbiotopsinventeringar i länets vattendrag genomför tillförs hela tiden ny kunskap som 
förväntas förbättra t ex biotopbeskrivningarna med bl a fler användbara signalarter. Det är 
heller inte alls uteslutet att ny kunskap motiverar utpekande av fler nyckelbiotoper i rinnande 
vatten. Det bör understrykas att det nuvarande urvalet av nyckelbiotoper i rinnande vatten har 
gjorts utifrån ett regionalt (länsperspektiv) vilket medför att tillämpning i någon annan del av 
landet bör föregås av en anpassning till just den regionen. 
 
Efterhand som vi vinner mera erfarenhet vid tillämpning av inventeringsmetodiken och 
identifiering av nyckelbiotoper i rinnande vatten kommer resultaten att bli en allt viktigare del 
i vår kunskap om länets rinnande vatten dess biotoper och naturvärden. Den breddade 
kunskapsbasen kommer också att utgöra ett mycket värdefullt underlag och bidrag till 
naturvärdesbedömning enligt System Aqua. 
 
Genom föreliggande rapport hoppas vi att vi tar ytterligare ett steg på vägen mot ett förbättrat 
kunskapsunderlag för våra vattendrag. Vi hoppas också att flera kommuner och ev andra 
aktörer skall finna innehållet så intressant att identifiering av nyckelbiotoper i rinnande vatten 
inom 5-10 år kan vara genomförda i de flesta av länets vattendrag. 
 
Har ni frågor kring denna rapport och dess tillämpning eller funderar på att genomföra en 
”nyckelbiotops inventering” i ert vattendrag så ta gärna kontakt med oss eller någon av våra 
miljöövervakningskollegor på Länsstyrelsen i Jönköping. 
 
 
Jönköping i Januari 1997 
 
 
Yvonne Liliegren   Gunnar Lagerkvist 
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1. Sammanfattning 
 
Länsstyrelsen i Jönköping har erhållit medel för ett specialprojekt inom den regionala miljö-
övervakningen för att identifiera ”nyckelbiotoper” i rinnande vatten samt föreslå lämpliga sig-
nalarter. Syftet med projektet har varit att ge underlag för övervakning av biologisk mångfald 
i rinnande vatten. Sammanlagt har 19 biotoper och 75 signalarter identifierats. Under arbetets 
gång har två nivåer av nyckelbiotoper vuxit fram. De biotoper som benämns ”nyckelbiotop” 
uppfyller definitionen för nyckelbiotopen samt vissa kvalitetskriterier. I den andra nivån, 
”potentiell nyckelbiotop”, uppfylls definitionen, men kvalitetskriterierna uppfylls i så liten ut-
sträckning att biotopens ekologiska funktion blivit nedsatt. Som kvalitetskriterier för de olika 
nyckelbiotoperna anges till exempel; närmiljöns sammansättning, vattenkvaliteten, flödesryt-
men och förekomsten av signalarter. 
 
Nyckelbiotoperna kan grovt delas in i tre grupper. Strömmande vattendragssträckor, lugnfly-
tande vattendragssträckor och specialbiotoper (se tabell 1). Utgångspunkten för urvalet har 
varit att få med sådana biotoper som a) hyser, eller har förutsättningarna för att hysa, flora och 
fauna som är specifik för biotopen, b) biotoper som är ovanliga och/eller hotade och c) bioto-
per som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till exempel rödlistade ar-
ter, hög artdiversitet eller dylikt. 
 
Tabell 1. Schema för indelning av vattendragssträckor i olika biotoptyper. Delningen mellan ström-
mande samt lugnflytande vattendrag utgör grunden. Vattendragets storlek och markanvändning i dess 
omgivning, delar in biotoperna ytterligare. Under rubriken specialbiotoper ryms övriga nyckelbioto-
per som ej faller in under indelningen. Grårastrering markerar nyckelbiotoper. 

Strömmande vattendragssträckor... 
 

Lugnflytande vattendragssträckor... 
 

Special-
biotoper

   
i stora vattendrag... 

 
i små vattendrag...

 
i stora vattendrag... 

 
i små vattendrag... 

 
Diverse

     
i jord-
bruks-
bygd 

i skogs-
bygd 

i jord-
bruks-
bygd 

i skogs-
bygd 

i jord-
bruks-
bygd 

i skogs-
bygd 

i jord-
bruks-
bygd 

i skogs-
bygd 

 

Se 
nedan 

 
Följande biotoptyper har utpekats som nyckelbiotoper: 
 
NYCKELBIOTOPER: STRÖMMANDE VATTENDRAGSSTRÄCKOR 
 
     Strömvattensträckor i stora vattendrag i jordbrukslandskapet. Avser strömvattensträckor i 
stora avrinningsområden. Vattendragssträckan har ett typiskt strömvattenutseende med stabilt 
vattenflöde, och hård botten. I biotopen trivs till exempel öring, elritsa och strömstare. Botten-
faunan är art och indivdrik. 
     Strömvattensträckor i stora vattendrag i skogslandskapet. Liksom i jordbrukslandskapet 
är strömvattensträckor i större avrinningsområden i skogslandskapet ovanliga inom 
Jönköpings län. Sträckorna ska ha det typiska strömvattenutseendet och får inte ha varit utsatta 
för omfattande rensningar. Utter, strömstare, öring med flera arter signalerar höga naturvärden.
     Strömvattensträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet. Nyckelbiotopen avser de 
strömvattensträckor i mindre vattendrag som ännu ej dämts in eller kanaliserats. I dessa partier 
trivs bland annat elritsa och öring och det är gott om bottendjur som dagsländor och skalbag-
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gar. 
     Strömvattensträckor i mindre vattendrag i skogslandskapet. En mycket viktig biotop för 
den biologiska mångfalden i regionen. Vissa bäck- och dagsländor är i hög utsträckning 
knutna till strömvattensträckor i mindre skogsvattendrag. Arter som öring strömstare och 
forsärla är naturligtvis också signalarter för denna biotop. 
 
NYCKELBIOTOPER: LUGNFLYTANDE VATTENDRAGSSTRÄCKOR 
 
     Lugnflytande vattendragssträckor i stora vattendrag i jordbrukslandskapet. Utter och 
kungsfiskare är i stor utsträckning beroende av ostörda förhållanden och fiskrika vatten för 
boplatser, födosök och vila. Vattendragssträckor i jordbrukslandskapet med naturlig markan-
vändning i närmiljön är en sådan biotop. 
     Lugnflytande vattendragssträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet. Även de 
små vattendragen i jordbrukslandskapet som har lugnflytande vatten är att betrakta som nyck-
elbiotoper om de är orörda. I dessa är det av stor vikt att en välutvecklad skyddszon finns 
längs med vattendraget mot omgivande åkermark. 
 
NYCKELBIOTOPER: SPECIALBIOTOPER 
 
     Kvillområde. I steniga och blockrika områden tvingas ibland vattendrag sprida sitt flöde till 
ett mer eller mindre diffust nätverk av fåror och bildar därmed ett kvillområde. I kvillområden 
finner man ofta en lummigt grönska under sommarhalvåret bestående av lövträd och ormbun-
kar. I biotopen finns en mängd nischer för växter och djur vilket gör att den totala 
artdivesiteten är hög. 
     Blockrika vattendragssträckor. Övergången mellan kvillområde och blockrik sträcka är 
flytande. Precis som för kvillområde är safsan signalart. Blockrika sträckor utgör ofta 
”barnkammare” för fisk och kräftor. 
     Forsar och vattenfall. Opåverkade vattendragssträckor där vattnet rinner fort (forsar) eller 
faller fritt (fall) är ovanliga i vår del av landet. I anslutning till sådana sträckor kan man finna 
fuktkrävande arter som är beroende av stänk och dimma för sin överlevnad. I forsar och fall 
klarar sig endast arter som har god förmåga att stå emot de starka krafter som vattenflödet ut-
verkar på organismerna. 
     Vattendragssträcka i ravin. Vattendrag som rinner genom raviner ska vara väl beskuggade 
av träd, buskar och dom omgivande branterna. Om det finns skog med lång kontinuitet går det 
ofta att hitta hotade mossor och lavar i ravinen. Biotop är redan utpekad som nyckelbiotop 
inom det skogliga arbetet. Dessutom är den skyddad enligt naturvårdslagens biotopskydd. 
     Kalla grundvattenpåverkade vattendragssträckor. Vattendrag som till stor del får sitt vat-
ten från utströmmande grundvatten är i sin naturliga form kalla och klara. I dessa utbildas en 
fauna som är anpassad till de specifika förhållandena. 
     Strandbrink. Detta är en naturlig häckningsplats för kungsfiskare och backsvala. 
     Deltaområden och andra sjöinlopp. Utgör, om de inte exploaterats, ett viktigt födosöks-
område för till exempel fisk, fågel och utter. 
     Sjöutlopp. Till stor del samma funktion som ovan. Dessutom finns det ofta i anslutning till 
sjöutlopp bottenfaunarter som är specialiserade på att fånga in partiklar (plankton) som produ-
cerats i sjön och transporteras ut genom dess utlopp. Dessa djur utgör i sin tur en viktig 
födoresurs för sjöns och vattendragets djur. 
     Sammanflödesområde. Det område där två vattendrag flyter samman är en viktigt biotop 
för fisk, fågel och däggdjur. Fundamentala funktioner som födosök, häckning, lek och vand-
ringar äger ofta rum i biotopen. 
     Korvsjöar och andra småvatten i anslutning till vattendrag. Fisktomma småvatten är att 
betrakta som  nyckelbiotoper bland annat eftersom de ofta är uppehållsplats och 
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fortplantningsområden för grod- och kräldjur. 
     Utströmningsområden samt källområden i anslutning till vattendrag. Sumpiga partier 
längs vattendrag där vatten sipprar upp ur marken har ofta en speciell moss- och lavflora som 
endast växer i denna biotop. 
     Vattendragssträckor med anslutande hävdade madmarker. Nyckelbiotopen avser vatten-
dragsstränder som slåtterhävdas eller betas. Förr i tiden, då man var beroende av att ta till vara 
det gräs som produceras längs med sjöar och vattendrag, var dessa biotoper vanliga. I samband 
med biotopens tillbakagång har bland annat flera fågelarter bilvit så ovanliga att dess fortsatta 
existens i Sverige hotas. Flera växtarter är också knutna till biotopen. 
     Kulturmiljöer i anslutning till vattendrag. Gamla broar, dammar, kvarnar och andra kon-
struktioner som är uppförda i sten är ofta viktiga häckningsplatser för strömstare och forsärla. 
Ofta finns vinteröppet vatten i anslutning till dessa miljöer. 
 
De nitton biotoperna som utpekats som nyckelbiotoper bör ses som stommen i ett arbete med 
naturvärden i rinnande vatten i Jönköpings län. Efterhand som ytterligare information 
inhämtas om länets vattendrag i samband med inventeringar och liknande kan 
beskrivningarna förfinas och urvalet av biotoper modifieras. Framförallt bör det vara möjligt 
att identifiera fler och kanske bättre signalarter. Dess betydelse för systemet är viktig som 
kvalitetsangivelse för de nyckelbiotoper som utpekas i länets vattendrag. 
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2. Inledning 
 
Länsstyrelsen i Jönköping har under budgetåret 1995/96 erhållit medel från Naturvårdsverket 
för ett specialprojekt inom den regionala miljöövervakningen. Projektet gick från början 
under arbetsnamnet ”nyckelbiotoper i rinnande vatten”. Titeln har senare ändrats till ”särskilt 
värdefulla biotoper i rinnande vatten i Jönköpings län” eftersom begreppet ”nyckelbiotop” 
redan använts i det skogliga inventeringsarbetet ”Projekt nyckelbiotoper” (71). I rapporten 
används de båda begreppen ”särskilt värdefulla biotoper” och ”nyckelbiotoper” synonymt. 
 
Arbetet med att övervaka och bevara ”de små vattendragens miljövärden” är av högsta priori-
tet inom Jönköpings län. ”Små vattendrag och källsjöar” är ansvarsbiotoper i länet enligt Stra-
tegi för Miljöarbetet i Jönköpings län (44). Genom länets läge nära vattendelarna på det syd-
svenska höglandet är de små vattendragen vanligt förekommande inom länets gränser. Samti-
digt är dessa biotoper och dess biologiska innehåll starkt hotat ur ett ”sydsvenskt perspektiv”.  
 
Hoten mot den biologiska mångfalden i det rinnande vattnet är många. Försurning, övergöd-
ning och utsläpp av miljögifter orsakar storskaliga förändringar, trivialisering och utslagning 
av arter. Fysiska ingrepp som till exempel kanalisering, kulvertering och vattenreglering 
medför att de fysiska miljöer (biotoper) som djur och växter lever i, förändras eller helt enkelt 
utplånas. Kalavverkningar, dikningar och intensiv jordbruksdrift i direkt anslutning till 
rinnande vatten har förödande konsekvenser för biotopernas naturliga växt- och djurliv. 
 
I dagsläget finns inga vattendrag i södra Sverige som är helt opåverkade av mänsklig aktivitet. 
Den storskaliga miljöpåverkan som till exempel nedfall av svavel och kväve utgör, når alla 
biotoper. Däremot finns det fortfarande ett fåtal mindre vattendrag som inte påverkats fysiskt 
i någon större utsträckning. Föreliggande projekt är ett led i arbetet med att beskriva de bioto-
per som är särskilt värdefulla för den biologiska mångfalden. En noggrann beskrivning av 
värdefulla biotoper är en förutsättning för att en målinriktad biotopinventering ska kunna 
genomföras inom regionen. Efter hand kan systemet utvecklas så att beskrivningarna till 
nyckelbiotoperna modifieras eller kompletteras. 
 
Urvalet av ”särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten” som beskrivs i rapporten har skett 
ur ett regionalt perspektiv. Arbetet kan således ej överföras direkt till en annan region utan 
måste först genomgå en revidering för att motsvara den variation av biotoper som finns i den 
nya regionen.  
 
Arbetet ska i första hand utgöra ett underlag till en regional kartläggning av biotoper. 
Terrestra inventeringar av ängs- och hagmarker, våtmarker och nyckelbiotoper i skogen har 
redan genomförts. De limniska systemen har inventerats i begränsad omfattning, bland annat 
på grund av avsaknad av lämplig metodik. Tanken med projektet är att nyckelbiotoper ska 
kunna identifieras i fält genom den metodik för vattendragsinventering som utarbetats på 
Länsstyrelsen i Jönköping (47). 
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3. Syfte 
 
Projektet har som syfte att med hjälp av befintligt underlagsmaterial (se referenslista) för Jön-
köpings län: 
 
 definiera och beskriva ”Särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten” (i fortsättningen kal-

lade nyckelbiotoper) i rinnande vatten. 
  
 ge underlag för en biotopvis planerad övervakning av vattendrag med avseende på 

biologisk mångfald. 
  
 identifiera signalarter i rinnande vatten.  
  
 komplettera befintlig biotopinventeringsmetodik (47) så att den utgör ett så bra underlag 

som möjligt för naturvärdesbedömning av vattendrag. 
 
Avsikten med projektet är inte att geografiskt lokalisera nyckelbiotoperna i länets vattendrag. 
 
Ej heller har projektet till syfte att beskriva samtliga biotoper (eller vattendragstyper) som fö-
rekommer i Jönköpings län utan endast ett urval av de som är att betrakta som särskilt värde-
fulla för den biologiska mångfalden. 
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4. Användningsområden 
 
En identifiering/beskrivning av nyckelbiotoper i rinnande vatten är främst användbar inom 
”verksamhetsområdena” miljöövervakning och naturvärdesbedömningar: 
 
1. Miljöövervakning av biologisk mångfald i rinnande vatten: 
 
 Beskrivning och identifiering av nyckelbiotoper är ett viktigt underlag vid val och utform-

ning av metodik för övervakning av biologisk mångfald i rinnande vatten. 
 
2. Naturvärdesbedömningar: 
 
 Utformning av inventeringsmetodik i rinnande vatten. En genomgång/beskrivning av 

nyckelbiotoper är nödvändig för att utforma biotopinventeringsmetodiken som i sin tur 
ligger till grund för naturvärdesbedömningar. 

  
 Skydd. Olika typer av skyddande åtgärder, som till exempel bildande av naturreservat och 

kalkning av sjöar och vattendrag, är beroende av naturvärdesbedömningar för prioritering 
och dylikt. 

  
 Hänsynstagande vid markanvändning/exploatering. Skogsbrukssektorn är i behov av 

underlagsmaterial som kan ligga till grund för differentierat hänsynstagande i anslutning 
till rinnande vatten. En genomgång av nyckelbiotoper bör även få betydelse vid 
hänsynstagande inom andra sektorer som till exempel jordbruk, trafik/transport och energi. 

  
 Vattenplanering är i stor utsträckning beroende av att naturvärdesbedömningar finns för 

berörda vattenområden. Ett exempel är System Aqua (63) där nyckelbiotoper i rinnande 
vatten skulle kunna utgöra ett underlag vid poängsättning och bedömningar. 

  
 Åtgärder. I arbetet med biologisk återställning är det av vikt att erforderligt underlagsmate-

rial finns tillgängligt vid de olika bedömningsskeendena. 
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5. Arbetets genomförande 
 
Utgångspunkten för arbetet har varit att göra ett urval av nyckelbiotoper och signalarter på ett 
så objektivt sätt som möjligt. 
 
Arbetsgången har i stort sett följt nedanstående punkter: 
 
1 I det inledande skedet gjordes en genomgång av litteratur som hade två syften. Dels ut-

röna vilka typer av biotoper i rinnande vatten som förekommer i Sverige dels söka efter ex-
empel på miljöer som skulle kunna betecknas som nyckelbiotoper. Studierna har även 
syftat till att lista signalarter i rinnande vatten samt den litteratur som behandlar arter i 
limniska miljöer på ett sådant sätt att det går att utläsa vilka biotopkrav de har. Den 
litteratur som använts finns angiven under avsnittet 17 Referenser och litteratur. 

  
2 Som ett andra steg har en genomgång av artregister och inventeringar (se referenslista) 

i Jönköpings län skett. Genomgången av artregistren har syftat till att få information om 
både biotoper och signalarter som har betydelse i länet. Antalet möjliga analyser utifrån 
dessa register begränsas dock av att det råder varierande kvalitet inom och mellan de olika 
registren. 

  
3 För att belysa huruvida de angivna nyckelbiotoperna även kan urskiljas i fält genomfördes 

ett fälttest. Som testområde valdes Sällevadsån, ett vattendrag som redan tidigare var känd 
för sina höga naturvärden. 11,7 kilometer av vattendraget fotvandrades, från utflödet i 
Emån upp till sjön Flen. 

  
I samband med testet i Sällevadsån prövades också huruvida inventeringsmetodiken (47) 
fångade upp de strukturer som är nödvändiga för identifikation av nyckelbiotoper. 
Metodikens användbarhet diskuteras vidare under kapitel 11 Test i fält. 
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6. Biotopers betydelse för bevarandet av biologisk mångfald 
  
 Många djur- och växtarter har under årtusenden anpassats för ett liv i det rinnande vattnets olika 

biotoper. Anpassningen är en långsam process varför snabba och genomgripande förändringar 
av biotopsammansättningen i vattendragen medför att många arter slås ut. 

  
 En arts överlevnad är således helt beroende av att de biotoper den är knuten till finns kvar med den 

kvantitet och den kvalitet som erfordras. 
  
 Föreliggande arbete är ett försök att beskriva de biotoptyper som är särskilt viktiga för den biologiska 

mångfalden i rinnade vatten i Jönköpings län (se vidare om definition i kapitel 7). De 
biotoptyper som beskrivs utgör dock endast en av flera ”strukturnivåer” med betydelse för 
den biologiska mångfalden. Andra strukturnivåer är till exempel nätverket av olika biotoper 
samt större sammanhängande biotopsystem. Fria vandringsleder mellan olika strömvattenom-
råden är ett exempel på en viktig struktur som inte behandlas i detta arbete. Livskraften hos 
många populationer är dessutom beroende av att en tillräckligt tät tillgång till biotoper i olika 
kombinationer finns inom ett område. Detta gäller till exempel öringen som är beroende av 
flera olika biotoptyper och av att dessa finns kombinerade över långa, sammanhängande vat-
tendragssträckor. 

  
 Det är uppenbart att även dessa ”nätverk” och ”biotopsystem” har en avgörande betydelse för att 

befintlig biologisk mångfald ska kunna fortleva eller restaureras i länets vattendrag. 
  
 Detta arbete bör således ses som ett första steg i att samla kunskap om viktiga biotoper som 

förekommer i länets vattendrag. Det kan dock inte ensamt utgöra basen för åtgärder och pri-
oriteringar. För detta krävs ett bredare resonemang om arters krav och levnadsmönster. 

  

  
 Figur 1. Ett vattendrag med en variation av strömmande och lugnflytande partier har bättre förutsättningar för 

ett rikt djur- och växtliv än ett likformigt vattendrag. 
  

 



- Särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten i Jönköpings län 1996-12-31 - 
 

 9

7. Nyckelbiotop 
 
Med begreppet biotop avses ett naturligt avgränsat område med enhetlig miljö och en till 
denna miljö anpassad flora och fauna. Nyckelbiotop är ett snävare begrepp som inom 
projektet ”nyckelbiotoper i skogen” har definieras som ”värdefulla miljöer (naturtyper), där 
det kan förväntas förekomma akut hotade, sårbara, sällsynta eller hänsynskrävande arter” 
(73). I arbetet med identifiering av nyckelbiotoper i rinnande vatten har följande preciseringar 
och tillägg till definitionen gjorts: 
 
A Biotop som hyser, eller har förutsättningarna för att hysa, flora och fauna som är specifik 

för biotopen. 
  
B Biotop som är ovanlig och/eller hotad. 
  
C Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till exempel 

rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt. 
 
I de nyckelbiotopbeskrivningar som följer i avsnitt 15 ”strömmande vattendragssträckor”, 16 
lugnflytande vattendragssträckor och 17 specialbiotoper anges för var och en vilken eller 
vilka deldefinition (-er) som utgjort urvalsgrunden. 
 
Flera av de beskrivna biotoptyperna tangerar biotoper som definierats i andra sammanhang 
till exempel Nyckelbiotoper i skogen, Biotopskyddet och Natura 2000. Under respektive 
biotopbeskrivning finns en notering om biotopen angränsar till någon eller några av dessa 
(dock inte Natura 2000). 
 
Nyckelbiotoper i skogen kommenterades kort ovan. Skogsvårdsorganisationen har sedan 
1993 regeringens uppdrag att inventera nyckelbiotoper på småskogsbrukets marker. 
Inventeringar pågår runt om i hela landet och beräknas vara klar under 1997 (71). 
 
Biotopskyddets status samt beskrivningar av de biotoper som omfattas av skyddet redovisas i 
19 och 21 §§ Naturvårdslagen. I 19 § sägs bland annat: ”Arbetsföretag som kan skada natur-
miljön får inte utföras inom sådana mindre mark- eller vattenområden (biotoper) som utgör 
livsmiljö för utrotningshotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda...”. 
Dessa biotoper finns beskrivna i Naturvårdsförordningen (59). 
 
Natura 2000 anger habitaten (biotoperna) på vegetationssamhällesnivå (51), denna 
avgränsning görs inte här. Det är därför svårt att se en direkt koppling med habitaten. De 
habitat från Natura 2000 som helt eller delvis kan sammanfalla med de beskrivna 
nyckelbiotoperna redovisas istället nedan, de är: 
 
 Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor.  
  
 Ek-alm-ask-blandskog längs vattendrag. 
  
 Naturliga större vattendrag i Fennoskandien 
  
 Mineralrika källor och källkärr i Fennoskandien. 
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8. Signalart 
 
En signalart är en art som signalerar höga naturvärden (71). I vissa fall kan en signalart även 
användas för att identifiera olika biotoper och kallas då för en biotopindikator (61). 
 
En grundläggande regel för en bra signalart är att den ska vara lätt att upptäcka och känna 
igen samtidigt som den ska ha en vid utbredning och snäva miljökrav utan att vara alltför 
sällsynt. Det är också önskvärt att finna signalarter som är nyckelarter (spelar viktiga roller i 
ekosystemet) och sådana som är känsliga för störning (61). 
 
I limniska miljöer är det mycket svårt att finna arter som uppfyller de krav som ställs på en 
bra signalart. Bedömningar av ett antal arters betydelse som signalarter i rinnande vatten i 
Jönköpings län finns i Bilaga 1 och Bilaga 2. Uppgifter om växt- eller djurarter från ett 
vattendrag kommer därför främst ha till funktion att ange kvaliteten hos vissa nyckelbiotoper. 
Bland de arter som angivits är ett flertal nationellt hotade vilket i de flesta fall innebär att 
biotopen hyser mycket höga naturvärden. Tabell 2 redovisar de arter/artgrupper som tas upp 
som signalarter samt vilka biotoper de ”representerar”. 
 
Evertebrater. I rinnande vatten utgör evertebraterna (bottenfaunan) en artrik 
”organismgrupp” som kan förväntas omfatta flera signalarter. Signalfunktionen hos flera bot-
tenfaunarter är dock ofullständigt utredd. Ett flertal beräkningsmodeller för att identifiera mil-
jöfaktorer med hjälp av bottenfauna finns framtagna (67). I framtiden kommer förmodligen 
användningen av dessa för att identifiera och ange kvaliteten hos olika viktiga biotoper att 
öka. I arbetet med att identifiera nyckelbiotoper i rinnande vatten i Jönköpings län har ett fåtal 
enkla bearbetningar av Bottenfaunaregistret för Jönköpings län (dataregister) skett (se Bilaga 
1). 
 
Bottenfaunasammansättningarna undersöks genom ”punktinsatser” varför det inte är möjligt 
att få en heltäckande bild över dess variation i vattendragen. Fynden av signalarter och vissa 
hotade arter är dessutom beroende av hur många gånger en station undersöks (38). 
 

 
Figur 2. Flodpärlmusslan är en art som är förhållandevis lätt att både finna och känna igen. Detta är 
några egenskaper som gör den lämplig som signalart. 
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Vertebrater. Bland vertebrater är det framförallt vissa fåglar och fiskar som är användbara 
som signalarter. Även här är det ett begränsat antal arter som är strikt knutna till rinnande vat-
ten. Förekomsten av vissa fisk- och fågelarter är dock en uppenbar kvalitetsangivelse för flera 
nyckelbiotoper. 
 
Bland de däggdjur som kan betraktas som ”ursprungliga” i regionen är det främst uttern som 
är knuten till rinnande vatten. Uttern är ett rörligt djur som kan förväntas vistas i ett flertal 
olika biotoptyper. Förekomst av utter är en stark kvalitetsangivelse hos flera biotoper. 
 
Inom gruppen amfibier är det relativt få arter som har en livskraftig utbredning i Jönköpings 
län. Samtliga arter kräver en fuktig miljö åtminstone under den första fasen av livscykeln. 
Ingen art är direkt knuten till rinnande vatten. Större- och mindre vattensalamander är 
däremot knutna till fisktomma vatten som till exempel korvsjöar. Arterna är inom Jönköpings 
län tillbakaträngda som en följd av försurning och markavvattning. 
 
Kärlväxter och kärlkryptogamer är i regel enkla att både finna och att artbestämma. Det är 
dock förhållandevis få arter som är strikt knutna till rinnande vatten. Vissa kärlväxtarter kan 
användas för att ange nyckelbiotopernas kvalitet. 
 
Kryptogamer och svampar. I terrestrisk miljö är flertalet kryptogamer och svampar 
utmärkta indikator- respektive signalarter. Motsvarande funktion kan förväntas föreligga hos 
de arter, vilka främst utgörs av mossor, som lever i rinnande vatten. Många arter är hotade 
eller sällsynta inte minst därför att det hydrologiska kretsloppet underkastats stora 
förändringar under senare år. Bäckmiljöer kan ofta utgöra refugier för dessa arter, dit modern 
markanvändning ännu inte har nått. Det kan till exempel vara arter som är beroende av 
regelbundna översvämningar eller stänk, utströmmande källvatten och/eller arter som är 
beroende av nakna substrat som till exempel block eller klippor. Vissa kryptogamer är 
beroende av hög luftfuktighet, död ved och substrat som regelbundet utsätts för störning. 
Denna störning kan till exempel utgöras av de naturliga vattenståndsvariationerna i ett 
vattendrag eller av den mekaniska nötningen från is. I biotopbeskrivningarna förekommer 
dels arter som lever mer eller mindre nedsänkta i vattenmiljöer dels arter som snarare är 
beroende av en opåverkad närmiljö. 
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Tabell 2. Arter/Artkomplex som kan betraktas som signalarter/signalartskomplex för de angivna 
biotoperna. Siffrorna i tabellhuvudet hänvisar till biotoplistan nedan. 
 Biotoper 

1. SSJ Strömvattensträckor i stora vattendrag i jordbrukslandskapet 
2. SSS Strömvattensträckor i stora vattendrag i skogslandskapet 
3. SMJ Strömvattensträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet 
4. SMS Strömvattensträckor i mindre vattendrag i skogslandskapet 
5. LSJ Lugnflytande vattendragssträckor i stora vattendrag i jordbrukslandskapet 
6. LMS Lugnflytande vattendragssträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet 
7. K Kvillområde 
8. BLO Blockrika vattendragssträckor 
9. FO/FA Forsar och vattenfall 
10. RA Vattendragssträcka i ravin 
11. KALL Kalla grundvattenpåverkade vattendragssträckor 
12. B Strandbrink 
13. DE/NSI Deltaområden och andra sjöinlopp 
14. NSU Sjöutlopp 
15. NSA Sammanflödesområde 
16. KO Korvsjöar och andra småvatten i anslutning till vattendrag 
17. U Utströmningsområden samt källområden i anslutning till vattendrag 
18. MAD Vattendragssträckor med anslutande hävdade madmarker 
19. KULT Kulturmiljöer i anslutning till vattendrag 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Fransfladdermus X                  X
Utter X X X X X X X X X    X X X    X

Backsvala            X        
Enkelbeckasin                  X  
Forsärla X X X X   X  X          X
Grönbena                  X  
Gulärla, sydlig                  X  
Kungsfiskare     X X      X   X     
Kärrsnäppa, sydlig                  X  
Salskrake             X X X     
Storskrake             X X X     
Strömstare X X X X   X  X      X    X
Tofsvipa                  X  

Mindre vattensalamander                X    
Större vattensalamander                X    

Amerikansk bäckröding            X         
Elritsa X  X    X X            
Harr X X X X                
Öring X X X X   X X  X X         

Högt artantal bottenfauna X X                  
Margaritifera margaritifera X X X X   X X  X          
Ena montana          X          
Högt artantal Coleoptera X  X                 
Elmis aenea   X                 
Normandia nitens X X                  
Stenelmis canaliculata X X                  
Astacus astacus        X            
Högt artantal Ephemeroptera X X                  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Ephemera danica X X X X                
Högt artantal Baetis X  X                 
Brachyptera risi   X X       X         
Högt artantal Plecoptera           X         
Leuctra nigra           X         
Capnia bifrons   X                 
Dinocras cephalotes           X         
Hydropsychidae              X      
Cheumatopsyche lepida X X                  
Samförekomst Hydropsyche X X                  
Hydropsyche saxonica   X                 
Neuroclipsis bimaculata                X      
Philopotamus montanus           X         
Wormaldia sp.      X              

Granbräken          X          
Gullpudra                 X   
Hampflockel X X     X             
Knagglestarr                  X  
Kransrams       X   X          
Kärrull                  X  
Lundelm          X          
Repestarr          X       X   
Safsa X X     X X            
Slåtterblomma                  X  
Storgröe                 X   
Strutbräken          X       X   
Vattenskräppa     X X              

Blasia pusilla            X        
Brachytecium rivulare         X           
Buxbaumia viridis           X          
Calliergonella cuspidata                  X  
Calypogeia suecica          X          
Cephaloziella masalongi         X           
Dicranodontium denutatum         X X          
Fissidens taxifolius X  X  X X      X        
Fontinalis sp. X X X X   X   X X         
Geocalyx graveolens          X          
Helodium blandowii                 X   
Hygrohypnum eugyrium        X            
Hygrohypnum luridum         X           
Lophozia ascendens          X          
Philonotis fontana                 X   
Philonotis calcarea                 X   
Pseudobryum cinclidoides                 X   
Scapania apiculata          X          
Trichocolea tomentella          X X      X   

Sarcoscypha coccinea          X X         
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9. Avgränsning av nyckelbiotoper 
 
Utgångspunkt vid beskrivning, definition och avgränsning av nyckelbiotoperna nedan har 
fokuserats på karaktärsdrag hos den limniska miljön (själva vattendraget). Med vattendrag 
avses åar och bäckar som normalt inte torkar ut vilket i Jönköpings län innebär ett 
avrinningsområde på omkring fem till tio km2 i västra respektive östra länsdelen. 
 
Ett grundläggande krav har varit att nyckelbiotopen ska kunna identifieras i terrängen. Avsik-
ten har även varit att biotoperna tydligt ska kunna särskiljas ifrån varandra. I vissa fall kan en 
vattendragssträcka falla in under mer än en nyckelbiotopstyp. 
 
I vissa fall tangerar två nyckelbiotopstyper varandra. Detta gäller till exempel uppdelningen 
mellan vattendragssträckor i ”stora” och ”mindre” vattendrag där gränsen satts till avrinnings-
områdesstorleken, 500 km2. Mellan nyckelbiotoperna ”kvillområde” och ”blockrik sträcka” 
finns en flytande övergång där ett kvillområde ska vara uppdelat i ett ”mer eller mindre 
diffust nätverk av bäckar”. I den blockrika sträckan rinner vattnet istället ”igenom” det 
blockdominerade materialet utan att bilda tydliga fåror. I några fall har olika biotoper med 
likartad ekologisk funktion slagits ihop till en nyckelbiotop. Detta gäller till exempel ”forsar 
och fall”, ”deltaområden och andra sjöinlopp” och ”kulturmiljöer i anslutning till vattendrag”. 
Den sistnämnda biotopen är en sammanslagning av olika äldre byggnader i sten, som till 
exempel broar och dammar med mera, som kan utgöra lämpliga häcknings- och 
födosökslokaler för till exempel forsärla och utter. 
 
Vid sidan om den limniska miljön anges egenskaper i strand- och närmiljön som har betydelse 
för biotopens funktion (i vissa fall utgör strandmiljön huvudfunktionen). Nyckelbiotoperna 
utgör således ofta kombinationer av strukturer som kan identifieras både på land och i vatten. 
 
Förutom att vattendraget inte ska torka ut under lågflödessituationer, finns inte någon generell 
begränsning för nyckelbiotopernas storlek. Allt för stora ”kombinationsmiljöer” som till 
exempel avrinningsområden, liksom allt för små strukturer som till exempel enskilda träd och 
stenar med mera har inte betraktats som nyckelbiotoper. Som stöd vid identifieringen av vissa 
nyckelbiotoper har det i biotopdefinitionerna angivits storleksmått. 
 
De nyckelbiotoper som slutligen valts ut och definierats är de som förtjänar särskild uppmärk-
samhet, se avsnitt 13, kan identifieras i terrängen och som är bristvaror bland länets vatten-
dragsbiotoper. De utvalda biotoperna finns översiktligt presenterade i tabell 4. Utförligare be-
skrivningar av nyckelbiotoperna finns under avsnitten 15, 16 och 17. 
 
Exempel på biotoper som prioriterats bort i ett sent skede eller införlivats i andra nyckelbioto-
per är: 
  
 Lugnflytande vattendragssträckor i skogsmark. De utgör en mycket viktig pusselbit i den 

biologiska mångfalden men är inte så ovanliga i länet. Många vattendragssträckor som ur-
sprungligen varit strömmande är numera, till följd av indämning, lugnflytande. 

  
 Vattendrag med naturliga vattenståndsvariationer diskuterades eftersom en naturliga vat-

tenregim är en grundförutsättning för många arter. Det finns bland annat flera mossarter 
som är extremt fuktighetskrävande och som till och med är beroende av översvämningar 
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under en viss tid av året. Istället för att göra en nyckelbiotop används begreppet ”naturlig 
födesdynamik” som definitioner och kvalitetsangivelse för flera av nyckelbiotoperna. 

  
 Meandrande vattendrag. Meandrande vattendrag har ett högt värde men anses vara så van-

liga att de ej generellt kan betraktas som nyckelbiotoper i länet. Observera dock att opåver-
kade meandrande sträckor kan ingå i nyckelbiotoperna ”lugnflytande sträckor i jordbruks-
landskapet”. 

  
 Vinteröppna vatten. Naturliga vinteröppna vatten är av vikt för många organismer, bland 

annat för däggdjur och fåglars födosökande under vintern. Förekomst av regelbundet vin-
teröppet vatten ingår som en kvalitetshöjande egenskap hos flera av nyckelbiotoperna. 

  
 Våtmarker i anslutning till vattendrag. Endast våtmarkstyperna källor, utströmnings-

områden samt hävdade mader har angivits som nyckelbiotoper. Övriga våtmarkstyper har 
bland annat ej ansetts vara knutna till rinnande vatten i tillräckligt stor utsträckning och bör 
behandlas i motsvarande system för respektive landekosystem (i skogen finns idag flera 
våtmarks-nyckelbiotoper). 

  
 Uttergrytplatser. Det är tveksamt om tillgången till grytplatser är begränsande för uttern i 

regionen eftersom de kan vara belägna i en mängd olika typer av miljöer. Närvaron av ut-
tergryt i ett område är dock ett starkt kvalitetsmått för den aktuella biotopen. 

 
 
 

      
 
 
Figur 3. Mader som ej hävdas har ej bedömts vara nyckelbiotoper eftersom de är en biotoptyp som är 
förhållandevis vanlig i Jönköpings län. 
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10. Bedömning av nyckelbiotopers kvalitet 
 
För varje nyckelbiotop finns en beskrivning (se avsnitten 15, 16 och 17) som ska medföra att 
den kan identifieras i landskapet. Beskrivningen innehåller två viktiga punkter, definition och 
kvalitet, vilka ska kunna leda fram till en bedömning av dels om biotopen kan hänföras till nå-
gon nyckelbiotopstyp och dels vilken kvalitet biotopen har. 
 
1. Definition (D) Definitionen måste uppfyllas för att biotopen ska klassificeras som 

nyckelbiotop. De obligatoriska kriterierna i definitionen, är i huvudsak sådana faktorer 
som har grundläggande betydelse för nyckelbiotopens ekologiska funktion, till exempel 
storlek, strömförhållanden, bottenmaterial med mera. 

  
2. Kvalitet (K) Kvaliteten bör uppfyllas i så hög grad som möjligt och ligger till grund för be-

dömningen om biotopen är en nyckelbiotop eller en potentiell nyckelbiotop. I 
bedömningen av kvalitet ingår bland annat signalarterna. 

 
I kapitel 11 finns en beskrivning av skillnaden mellan nyckelbiotoper och potentiella 
nyckelbiotoper. En översikt över de kriterier som används i biotopbeskrivningarna finns i 
tabell 3 nedan. I följande textavsnitt beskrivs de olika kriterierna och hur det är tänkt att de 
ska påverka bedömningen av nyckelbiotoperna. 
 
Fysisk påverkan. Avser mänsklig påverkan som förändrat själva vattenbiotopen, till exempel 
rensningar, rätningar och dammbyggnader. Vattendragssträckor på vilka en så kraftig 
rensning eller uträtning har genomförts, att dess ekologiska funktion gått förlorad och anses 
svår att återställa, kan ej anges som nyckelbiotoper. Denna typ av påverkan finns angiven 
under nyckelbiotopernas definition (D). Svag påverkan, som till exempel försiktig rensning, 
där biotopens funktion i stor utsträckning kvarstår, behandlas under rubriken kvalitet (K). I 
dessa fall bör det finns goda möjligheter att återställa biotopen i dess ursprungliga skick. 
 
Flödesvariationer. Som en del av definitionen (D) står i flera biotopbeskrivningar att flödet i 
vattendraget inte får ha förändrats, till exempel genom omfattande utdikning i 
avrinningsområdet, i den grad att dess biologiska funktion har gått förlorad och är svår att 
återställa. Målet är att flödesvariationerna i biotopen ska följa en för vattendraget naturlig 
hydrologiska rytm. Det sistnämnda finns angivet under kvalitetskriterierna (K) för de 
nyckelbiotoper där det är relevant.  
 
Vinteröppet vatten. För vissa däggdjur och fåglar är vinteröppet vatten en grundförutsättning 
för att klara vinterns födosök. Förekomsten av vinteröppet vatten höjer kvaliteten (K) hos 
flera biotoper. 
 
Naturlig närmiljö. Till naturliga närmiljöer räknas marktyperna; skogsmark, våtmark samt re-
gelmässigt gräsbevuxen mark. Närmiljön sträcker sig 30 meter från vattendraget. I de 
biotoper där en viss typ av naturlig närmiljö är förutsättning för en nyckelbiotops funktion 
anges detta i definition (D). I de fall den ekologiska funktionen i biotopen lätt kan återställas 
genom åtgärder eller då närmiljön ej är en absolut förutsättning för nyckelbiotopen står 
kriteriet angivet under kvalitet (K).  
 
Skuggning. I flertalet nyckelbiotoper är en god skuggning en förutsättning för ett rikt och 
varierat biologiskt liv. I dessa nyckelbiotoper står detta angivet under kvalitet (K).  
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Död ved. Förekomst av död ved är viktigt ur flera olika aspekter. Stockar, grenar och liknande 
som fallit ner i vattendraget utgör värdefulla ståndplatser för öringen. På land är den döda ve-
den en förutsättning för en rik insekts och kryptogamflora. Förekomsten av död ved är kvali-
tetshöjande (K) för flertalet biotoper. 
 
Vattenkvalitet. En god vattenkvalitet är en tydligt kvalitetshöjande aspekt för merparten av 
nyckelbiotoperna. Vad som avses med vattenkvalitet varierar mellan olika nyckelbiotoper be-
roende på förutsättningarna. Eftersom det nästan alltid finns möjlighet att åtgärda vattenkvali-
teten i en biotop är den angiven under rubriken kvalitet (K).  
 
Grumlighet och vattenfärg. Utgör ett av flera mått på vattenkvaliteten. En onaturligt hög 
grumlighet eller vattenfärg i ett vattendrag kan till exempel medföra att det blir svårt för fisk, 
fågel och utter att finna föda. I de fall påverkan genom grumlighet och färg sätter ner nyckel-
biotopens kvalitet anges detta under rubriken kvalitet (K). 
 
Förgiftning. Utsläpp av giftiga ämnen som till exempel tungmetaller och organiska miljögifter 
i ett vattendrag kan medföra att i övrigt fina biotoper ej kan utnyttjas av växter och djur. 
Eftersom förekomsten av giftiga ämnen i en biotop i det flesta fall minskar med tiden, står 
detta angivet som ett kvalitetskriterium (K) för de nyckelbiotoper som kan påverkas negativt. 
 
Påväxt. En onaturlig tillväxt av påväxtalger (främst trådalger) på stenar och dylikt i vattendra-
get är ett mått på att någonting ej står rätt till. I regel står detta i samband med utsläpp av 
växtnäringsämnenoch dålig skuggning till vattendraget. Denna faktor berörs under kvalitet 
(K) för flera nyckelbiotoper. 
 
Igenväxning. Massutveckling av vattenväxter förekommer främst i lugnflytande biotoptyper 
och har där en kvalitetsnedsättande inverkan. Igenväxning är i regel ett tecken på att det finns 
ett allt för stort mänskligt tillskott av växtnäringsämnen till vattendraget. 
 
Signalart. Förekomsten av nyckelarter eller artkomplex är ett tydligt tecken på att biotopens 
ekologiska funktion upprätthålls. 
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Tabell 3. Kvalitetskriterier som utgör underlag för bedömningar under respektive biotops definition (D) och kvalitet (K). Kriterier som står an-
givna under definition måste uppfyllas för att biotopen ska kunna betecknas som nyckelbiotop. Kriterierna under kvalitet utgör grunden för be-
dömningen av om biotopen utgör en nyckelbiotop eller en potentiell nyckelbiotop. 
 SSJ SSS SMJ SMS LSJ LMJ K BLO FO/F

A 
RA KALL B D/NSI NSU NSA KO U MAD KULT 

Fysisk påverkan D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K  D+K D+K D+K  D+K   

Flödesvariationer D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K D+K K D+K K  K K K   K  

Vinteröppet vatten K K K K   K K K    K K K  K  K 

Naturlig närmiljö D+K K D+K D+K D+K D+K K K K D+K K K K K K K K   

Skuggning K K K K K K K K K K K  K K K     

Död ved K K K K K K K K K K K  K K K  K   

Vattenkvalitet K K K K K K K K K K K  K K K    K 

Grumlighet, färg K K K K K K K K   K K K K K     

Förgiftning K K K K K K K K K K K K K K K K   K 

Påväxt K K K K K K K K K K K  K K K     

Igenväxning     K K          K    

Signalart K K K K K K K K K K K K K K K K K K K 

 
 
 Biotoper   

SSJ Strömvattensträckor i stora vattendrag i jordbrukslandskapet KALL Kalla grundvattenpåverkade vattendragssträckor 
SSS Strömvattensträckor i stora vattendrag i skogslandskapet B Strandbrink 
SMJ Strömvattensträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet DE/NSI Deltaområden och andra sjöinlopp 
SMS Strömvattensträckor i mindre vattendrag i skogslandskapet NSU Sjöutlopp 
LSJ Lugnflytande vattendragssträckor i stora vattendrag i jordbrukslandskapet NSA Sammanflödesområde 
LMS Lugnflytande vattendragssträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet KO Korvsjöar och andra småvatten i anslutning till vattendrag 
K Kvillområde U Utströmningsområden samt källområden i anslutning till vattendrag 
BLO Blockrika vattendragssträckor MAD Vattendragssträckor med anslutande hävdade madmarker 
FO/FA Forsar och vattenfall KULT Kulturmiljöer i anslutning till vattendrag 
RA Vattendragssträcka i ravin   
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11. Nyckelbiotop och potentiell nyckelbiotop 
 
Utifrån resonemanget i kapitel 10 om kvalitet kan två nivåer av nyckelbiotoper urskiljas; 
nyckelbiotop och potentiell nyckelbiotop. Graden av uppfyllnad av de kvalitetskriterier som 
anges för varje nyckelbiotopstyp är avgörande för om den ska hänföras till en nyckelbiotop 
eller endast är potentiell. Det är alltså inte så att alla kvalitetsaspekter ska uppfyllas för att 
biotopen ska kunna betecknas som nyckelbiotop. Utgångspunkten för bedömningen är att de 
naturliga ekologiska funktionerna i en nyckelbiotop ska bedömas fungera. Exakt var gränsen 
ska gå mellan nyckelbiotop och potentiell nyckelbiotop, måste dock få ”växa fram” efterhand 
som information från utförda biotopinventeringar blir tillgängliga. Tills vidare måste 
bedömningen ske på ett mer eller mindre subjektivt sätt. De båda nivåerna definieras enligt 
följande: 
 
 Nyckelbiotop. Biotopen uppfyller samtliga kriterier som är fastställda i definitionen för 

biotopen. Kvalitetskriterierna uppfylls i en omfattning som tydligt pekar på att biotopens 
naturliga ekologiska funktion upprätthålls. 

  
 Potentiell nyckelbiotop. Biotopen uppfyller samtliga kriterier som är fastställda i 

definitionen för biotopen. Kvalitetskriterierna uppfylls ej i tillräcklig omfattning för att 
biotopens naturliga ekologisk funktion bedöms fungera. 

 
Ett kvillområde får illustrera skillnaden mellan de olika nivåerna. I fall 1 har en kanal grävts 
genom kvillområdet som innebär att en restaurering är svåruppnådd. I fall 1 bedöms inte 
området vara nyckelbiotop överhuvudtaget. I fall 2 är själva kvillområdet förhållandevis orört 
men ett skogsskifte i närmiljön har kalavverkats och det saknas skyddszon som uppnår en 
acceptabel bredd. Fall 2 är därför en potentiell nyckelbiotop. Vid fall 3 utgörs kvillområdets 
närmiljö till stor del av naturskogsartad lövskog och på flera av öarna finns frodiga bestånd av 
safsa. Vid inventering har man även funnit flodpärlmussla i kvillområdet. Fall 3 är därför en 
nyckelbiotop. Om nödvändig, kvalitetsklassad data saknas bedöms biotopen tills vidare vara 
potentiell nyckelbiotop. 
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12. Test i fält 
 
I juni 1996 genomfördes under två dagar en fältinventering för att undersöka hur väl den 
inventeringsmetodik för vattendrag, som utarbetats på Länsstyrelsen i Jönköping (47), funge-
rar för att finna de utpekade nyckelbiotoperna. 
 
Inventeringsobjektet, Sällevadsån, är belägen i Emåns vattensystem på gränsen mellan Jönkö-
pings och Kalmar län. Sällevadsåns totala avrinningsområde är 102 km2. Den inventerade 
sträckan rinner rakt söderut från sjön Flen och passerar på vägen till Emån en större sjö, Ven-
sjön. Anledningen till att just Sällevadesån valdes ut var att det för närvarande är aktuellt att 
bilda ett naturreservat av ån och dess omgivningar samt att det fanns goda förhoppningar om 
att återfinna flera av de utvalda biotoperna. Ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla samt 
värdefulla ravinbiotoper är exempel på kända värden i anslutning till Sällevadsån. Den orörda 
Sällevadsån är på intet sätt ett typiskt vattendrag för Jönköpings län. I regel har de areella nä-
ringarna samt industrier och tätorter påverkat vattendragen både fysiskt och kemiskt i 
betydligt högre utsträckning än vad som gäller för Sällevadsån. Därför visar testet inte 
tillståndet i länets vattendrag. Det är däremot tydligt att inventeringsmetodiken fungerar 
utmärkt för att identifiera nyckelbiotoper. Det finns även utrymme för att notera signalarter 
vid inventeringen. Det faktum att flera av de angivna nyckelbiotoperna förekommer i 
Sällevadsån medförde att testet gav viktig information om hur datan kan insamlas. 
 
Innan fältinventeringen genomfördes gjordes kompletteringar i metodik och fältprotokoll (47) 
så att de i så hög utsträckning som möjligt skulle kunna tjäna till att samla in uppgifter om 
nyckelbiotoperna. Metodiken inleds med en flygbildstolkning av området som tillsammans 
med studier av den topografiska kartan ger indikationer på vilka biotoper som förekommer, 
främst i strandzonen. Det är dock tydligt att övervägande delen av den information som 
behöver samlas in för att det ska gå att ta ställning till vilka nyckelbiotoper som finns i ett 
vattendrag, måste ske i fält. Fältinventeringen är dessutom nödvändig för att nyckelbiotoperna 
ska kunna avgränsas samt kvalitetsbedömas. 
 
Inventeringsmetodiken fungerar tillfredsställande och ger, utöver information om vilka 
biotoptyper som finns, även ett bra underlag för biotopförbättrande åtgärder, differentierad 
hänsyn och skydd med mera. 
 
I Sällevadsån återfanns tio olika typer av nyckelbiotoper, se nedan. Deras exakta läge kan ses 
på kartan i Bilaga 3. En utförligare beskrivning av nyckelbiotopernas förekomst och kvalitet i 
Sällevadsån kan läsas i en separat rapport (45). 
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Nyckelbiotop Förekomst i Sällevadsån 

Strömvattensträckor i mindre vat-
tendrag i skogslandskapet 

Biotopen utgör huvuddelen av den inventerade vatten-
dragssträckan. I huvudsak är sträckorna ej rensade eller 
endast mycket försiktigt rensade. 
 

Blockrika vattendragssträckor Tio sträckor av varierande längd lokaliserades. Ån 
rinner genom en blockrik terräng. Flera sträckor var 
dock kraftigt rensade varför dom ej medräknats som 
nyckelbiotoper. På de blockrika sträckorna syntes gott 
om elritsa och signalkräftor. 
 

Kvillområde Kvillområden noterades på nio platser. Safsa växte fro-
digt i flera av dessa. Även hampflockel noterades. 
 

Vattendragssträcka i ravin Fyra sträckor av varierande längd lokaliserades. Utöver 
dessa förekom flera sträckor med brant strand på endera 
sidan. I ravinerna växer flera ovanliga kryptogamer. 
 

Nipa I åns nedre del lokaliserades två nipor. Vid den ena ob-
serverades kungsfiskare. Flera nipor finns i Emån i an-
slutning till sammanflödespunkten.  
 

Kulturmiljöer i anslutning till vat-
tendrag 

Fyra äldre stendammar och en ”annan stensättning” 
noterades som skulle kunna ha biologiska värden. Vid 
den nedre stendammen observerades regelbundet 
strömstare enligt lokalbefolkningen. 
 

Deltaområden och andra sjöinlopp Två naturliga sjöinlopp noterades. Det ena till Vensjön 
och det andra till en gammal kvarndamm i åns nedre 
del. 
 

Sjöutlopp Utloppet från Vensjön är att beteckna som ”naturligt 
sjöutlopp”. 
 

Sammanflödesområde En lokal. Sällevadsåns utlopp i Emån. Kungsfiskare no-
terad. 
 

Utströmningsområde Två områden med utströmmande grundvatten i anslut-
ning till ån lokaliserades. 
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13. Översikt över nyckelbiotoperna 
 
I Jönköpings län har nitton olika biotoptyper med anknytning till rinnande vatten ansetts vara 
särskilt värdefulla. Nyckelbiotoperna kan grovt indelas i strömmande vattendragssträckor, 
lugnflytande vattendragssträckor och specialbiotoper, se tabell 4. 
 
Tabell 4. De avgränsade nyckelbiotoperna kan delas in i tre olika grupper: de som förekommer i 
jordbrukslandskapet, de som förekommer i skogslandskapet samt de så kallade specialbiotoperna. 
Strömmande vattendrags-
sträckor 

Lugnflytande vatten-
dragssträckor 

Specialbiotoper 

   
strömvattensträckor i stora vatten-
drag i jordbrukslandskapet 
 

Lugnflytande vattendrags-
sträckor i stora vattendrag i 
jordbrukslandskapet 

Kvillområde 

Strömvattensträckor i stora vatten-
drag i skogslandskapet 
 

Lugnflytande vattendrags-
sträckor i mindre vattendrag i 
jordbrukslandskapet 
 

Blockrika vattendragssträckor 

Strömvattensträckor i mindre vat-
tendrag i jordbrukslandskapet  
 

 Forsar och vattenfall 

Strömvattensträckor i mindre vat-
tendrag i skogslandskapet 
 

 Vattendragssträckor i ravin 

  Kalla grundvattenpåverkade vatten-
dragssträckor 
 

  Strandbrink 
 

  Deltaområden och andra sjöinlopp 
 

  Sammanflödesområde 
 

  Sjöutlopp 
 

  Korvsjöar och andra småvatten i 
anslutning till vattendrag 
 

  Utströmningsområden samt källom-
råden i anslutning till vattendrag 
 

  Vattendragssträckor med anslutande 
hävdade mader 
 

  Kulturmiljöer i anslutning till vatten 
drag 
 

 
 
Var och en av de ovanstående biotoptyperna beskrivs noggrant i avsnitt 15-17. 
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14. Förklaring till biotopbeskrivningarna 
 
  
 Biotopens namn. Namnet på biotopen står skrivet högst upp i biotopbeskrivningen. 
  
 Beteckning. En beteckning till nyckelbiotopen anges högst upp till vänster på biotopbe-

skrivningen. Denna beteckning kan användas som markering på kartor, på fältblanketter 
med mera. Se vidare metodik för vattendragsinventering (47). 

  
 Kännetecken. Biotopens särdrag beskrivs. Kännetecknen ska underlätta identifieringen i 

fält. 
  
 Definition. Definitionen utgör grunden för biotopbeskrivningen. De krav som anges här 

måste uppfyllas, annars är det ingen nyckelbiotop. 
  
 Kvalitet. Här anges kvalitetskriterier som har betydelse för biotopens funktion. Ju fler av 

dessa egenskaper en i fält avgränsad biotop har desto säkrare kan den hänföras till en nyck-
elbiotop. Signalarter utgör en typ av kvalitetshöjande egenskaperna. 

  
 Biologisk funktion. Kända funktioner som biotopen har för de olika organismgrupperna 

anges. Ofta är dock kunskapen om funktion ofullständig varför uppgifterna ofta 
utelämnats. 

  
 Urvalskriterium. Vilken eller vilka deldefinitioner som utgjort urvalsgrunder noteras. A = 

Biotop som hyser, eller har förutsättningarna för att hysa, flora och fauna som är specifika 
för biotopen, B = Biotop som är ovanlig och/eller hotad samt C = Biotop som hyser eller 
kan förväntas hysa höga biologiska naturvärden som till exempel rödlistade arter, hög 
artdiversitet eller dylikt. 

  
 Synonymer. Andra benämningar på samma biotoptyp anges, likaså mycket närbesläktade 

typer. 
  
 Regional förekomst och exempel. Ett eller flera exempel på geografiska objekt i 

Jönköpings län som kan hänföras till biotoptypen anges. 
  
 Kommentarer. Under denna punkt noteras bland annat om biotopen finns angiven i nyckel-

biotoper i skogen eller biotopskyddet samt referenser. 
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15. Biotopbeskrivningar: Strömmande vattendragssträckor 
 

Strömvattensträckor i stora vattendrag i 
jordbrukslandskapet 

 

Beteckning. 
 

SSJ 

Kännetecken. Typiskt strömvattenutseende för ett större vattendrag med strömmande, stråkande och 
forsande vatten. Bottnen består i huvudsak av block, sten, grus, sand och lera. Stenar och block är 
ofta synliga i strömfåran. Omgivningen består till övervägande delen av jordbruksmark. 
 
Definition. Strömvattensträckor i jordbruksområden som är minst 50 m långa, med hård botten i 
avrinningsområden som är minst 500 km2. Sträckan har inte varit föremål för omfattande fysisk 
påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik påverkan. Flödesdynamiken har ej utsatts 
för irreversibla förändringar från den naturliga för vattendraget. Närmiljön består till övervägande 
delen av naturlig mark. 
 
Kvalitet. Vattendraget bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet påminner 
om det naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt på sträckan. Mot omgivande 
åkermark bör det finnas en trädbevuxen skyddszon som skuggar delar av vattendraget. Förekomsten 
av död ved i och i anslutning till vattendraget förhöjer sträckans värde. Vattenkvaliteten är god och 
uppvisar förhållandevis små fluktuationer. Vattendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. 
Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av 
trådalger finns på sten eller andra substrat. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Utter, strömstare, forsärla, öring elritsa och harr (endast i anslutning till 

Vättern) 
Evertebrater: Högt artantal bottenfauna (>50 taxa). Samförekomst Hydropsyche. 
Högt artantal Baetis. Högt artantal Coleoptera. Förekomst av flodpärlmussla 
(Margaritifera margaritifera), Stenelmis canaliculata, Normandia nitens, Ephemera 
danica 
Kärlväxter: Hampflockel, safsa 
Kryptogamer: Fontinalis sp., Fissidens taxifolius 
 

Biologisk funktion. 
 Fisk Fågel 
 lek, uppväxt, födosök födosök, häckning, vinteruppehälle 

 
Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som 
till exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt)  
 
Synonymer. 
 
Regional förekomst och exempel. Årån 
 
Kommentarer. Opåverkade, stabila strömsträckor är mycket ovanliga, särskilt i länets jord-
bruksområden. Biotopen tangerar biotopskyddets ”Naturliga bäckfåror som inte ligger i skogen”, 
definierad i 19a §, Naturvårdslagen. 
 
Referenser: 2, 10, 13, 19, 24, 29, 31, 42, 60, 70 
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Strömvattensträckor i stora vattendrag i 
skogslandskapet 

 

Beteckning. 
 

SSS 

Kännetecken. Typiskt strömvattenutseende för ett större vattendrag med strömmande, strå-
kande och forsande vatten. Vattenflödet är stabilt med förhållandevis små fluktuationer. 
Bottnen består i huvudsak av block, sten, grus och sand. Stenar och block är ofta synliga i 
strömfåran. Omgivningen består till övervägande delen av skogsmark. 
 
Definition. Strömvattensträckor i skogsområden som är minst 50 m långa, med hård botten i 
avrinningsområden som är minst 500 km2. Sträckan har inte varit föremål för omfattande 
fysisk påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik påverkan. Flödesdynami-
ken har ej utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för vattendraget. 
 
Kvalitet. Vattendraget bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet 
påminner om det naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt på 
sträckan. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark som ger skugga till delar 
av vattendragssträckan. Förekomsten av död ved i och i anslutning till vattendraget förhöjer 
sträckans värde. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. Vat-
tendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter förekommer inte i skadliga 
halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på sten eller andra 
substrat. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Utter, strömstare, forsärla, öring, harr (endast i anslutning till Vättern) 

Evertebrater: Högt artantal bottenfauna (>50 taxa). Högt artantal Ephemeroptera. 
Samförekomst Hydropsyche. Förekomst av flodpärlmussla (Margaritifera margaritife-
ra), Stenelmis canaliculata, Normandia nitens, Ephemera danica 
Kärlväxter: Hampflockel, safsa 
Kryptogamer: Fontinalis sp. 
 

Biologisk funktion. 
 Fisk Fågel 
 Lek, uppväxt, födosök Födosök, häckning, vinteruppehälle 

 
Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer 
 
Regional förekomst och exempel. Delar av Årån, delar av Nissan 
 
Kommentarer. Opåverkade, stora strömvattensträckor är en bristvara i länets skogsområden.
 
Biotopen tangerar ”Naturlig skogsbäck”, definierad i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i sko-
gen. 
 
Referenser: 2, 10, 13, 19, 24, 31, 42, 57, 70 
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Strömvattensträckor i mindre vattendrag 
i jordbrukslandskapet 

 

Beteckning. 
 

SMJ 

Kännetecken. Typiskt strömvattenutseende för en bäck med strömmande/stråkande eller forsande 
vatten. Bottnen består i huvudsak av block, sten, grus sand och lera. Stenar och block är ofta synliga i 
strömfåran. Omgivningen består till övervägande delen av jordbruksmark. 
 
Definition. Strömvattensträckor i vattendrag i jordbruksområden som är minst 50 m långa, med hård 
botten, i avrinningsområden som är högst 500 km2. Sträckan har inte varit föremål för omfattande 
fysisk påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik påverkan. Flödesdynamiken har ej 
utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för vattendraget. Närmiljön består till 
övervägande delen av naturlig mark. 
 
Kvalitet. Vattendraget bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet påminner 
om det naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt på sträckan. Mot omgivande 
åkermark bör det finnas en trädbevuxen skyddszon som skuggar betydande delar av vattendraget. 
Förekomsten av död ved i och i anslutning till vattendraget förhöjer sträckans värde. Vattenkvaliteten 
är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. Vattendraget har obetydlig grumlighet och 
vattenfärg. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig 
påväxt av trådalger finns på sten eller andra substrat. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Utter, strömstare, forsärla, öring, elritsa, harr (endast i anslutning till Vättern) 

Everetbrater: Högt artantal Coleoptera. Högt artantal Baetis. Förekomst av flodpärlmussla 
(Margaritifera margaritifera), Elmis aenea, Capnia bifrons, Brachyptera risi, Hydropsyche 
saxonica, Ephemera danica 
Kryptogamer: Fontinalis sp., Fissidens taxifolius 
 

Biologisk funktion. 
 Fisk Fågel 
 Refugie, lek födosök, uppväxt 

 
Födosök, häckning, vinteruppehälle 

Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. 
 
Regional förekomst och exempel. Delar av Lyckåsån (Jönköpings kommun). 
 
Kommentarer. Opåverkade strömsträckor är en bristvara, särskilt i vattendrag i länets jord-
bruksområden. Särskilt de mindre vattendragen i jordbruksområden är ofta fördjupade eller omgrävda. 
Ofta saknas en ordentlig skyddszon. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Naturliga bäckfåror som inte ligger i skogen”, definierad i 19a §, 
Naturvårdslagen. 
 
Referenser: 2, 10, 13, 29, 60, 70 
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Strömvattensträckor i mindre vatten-
drag i skogslandskapet 

 

Beteckning. 
 

SMS 

Kännetecken. Typiskt strömvattenutseende för en bäck med strömmande/stråkande eller 
forsande vatten. Bottnen består i huvudsak av block, sten, grus sand. Stenar och block är 
ofta synliga i strömfåran. Omgivningen består till övervägande delen av skogsmark. 
. 
Definition. Strömvattensträckor i vattendrag i skogsområden som är minst 50 m långa, med 
hård botten, i avrinningsområden som är högst 500 km2. Sträckan har inte varit föremål för 
omfattande fysisk påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik påverkan. Flö-
desdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för vattendraget. 
Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark. 
 
Kvalitet. Vattendraget bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet 
påminner om det naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt på 
sträckan. Mot omgivande produktionsskog bör det finnas en trädbevuxen skyddszon som 
skuggar betydande delar av vattendraget. Förekomsten av död ved i och i anslutning till 
vattendraget förhöjer sträckans värde. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis 
små fluktuationer. Vattendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter före-
kommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger 
finns på sten eller andra substrat. 
 
 Signalarter 
 Vertebrater: Utter, strömstare, forsärla, öring, harr (endast i anslutning till Vättern) 

Evertebrater: Förekomst av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera), Wormaldia 
sp., Brachyptera risi, Ephemera danica  
Kryptogamer: Fontinalis sp. 
 

Biologisk funktion. 
 Fågel 

födosök, häckning, vinteruppehälle 
Fisk 
Reproduktionsområde, uppehållsplats mm 
 

Urvalskriterium. A, B (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Skogsbäck 
 
Regional förekomst och exempel. Delar av Radan, delar av Svanån (biflöden till Nissan). 
 
Kommentarer. Opåverkade strömsträckor är en bristvara i länets vattendrag. 
 
Biotopen tangerar ”Naturlig skogsbäck”, definierad i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i sko-
gen. 
 
Referenser: 2, 10, 13, 19, 37, 70 
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Figur 4. Strömvattensträckor i större vattendrag i skogslandskapet som inte utsatts för omfattande 
fysisk påverkan, till exempel fördjupning eller rätningar, är nyckelbiotoper. 
 
 

      
 
Figur 5. Strömvattensträckor i mindre vattendrag i skogslandskapet där närmiljön består av naturlig 
mark och där förekomsten av död ved är god, är värdefulla biotoper för växter och djur. 
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16. Biotopbeskrivningar: Lugnflytande vattendragssträckor 
 

Lugnflytande vattendragssträckor i stora 
vattendrag i jordbrukslandskapet 

 

Beteckning. 
 

LSJ 

Kännetecken. En förhållandevis stor å som är lugnflytande, har ofta ett slingrande lopp ge-
nom jordbrukslandskapet. Vattnets hastighet överstiger normalt inte 0,2 m/s. 
 
Definition. Lugnflytande vattendragssträckor som är minst 50 m långa, i avrinningsområden 
som är minst 500 km2. Omgivningen domineras av jordbruksmark. Sträckan har inte varit 
föremål för omfattande fysisk påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik 
påverkan. Flödesdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för 
vattendraget. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark. 
 
Kvalitet. Vattendraget bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet 
påminner om det naturliga för vattendraget. Mot omgivande åkermark bör det finnas en 
trädbevuxen skyddszon som skuggar delar av vattendraget. Förekomsten av död ved i och i 
anslutning till vattendraget förhöjer sträckans värde. Vattenkvaliteten är god och uppvisar 
förhållandevis små fluktuationer. Vattendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Mil-
jögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av 
trådalger finns på sten eller andra substrat, ej heller är sträckan igenväxt med vattenväxter. 
 
 Signalarter 
 Vertebrater: Utter, kungsfiskare, art- och individrik fiskfauna året om 

Kärlväxter:  Vattenskräppa  
Kryptogamer: Fissidens taxifolius 
 

Biologisk funktion. 
 

 
Refugie/uppehållsplats för bl a utter och kungsfiskare. 

Urvalskriterium. A, B, (C) (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Å 
 
Regional förekomst och exempel. Delar av Huskvarnaån, delar av Emån. 
 
Kommentarer. Opåverkade stora lugnvattensträckor där närmiljön till största delen består av 
naturlig mark är ovanliga i länets jordbruksområden. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Naturliga bäckfåror som inte ligger i skogen”, definierad i 
19a §, Naturvårdslagen. 
 
Referenser: 2, 21, 29, 53, 57, 60, 70 
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Lugnflytande vattendragssträckor i 
mindre vattendrag i jordbrukslandskapet 

 

Beteckning. 
 

LMJ 

Kännetecken. En förhållandevis liten å som är lugnflytande, har ett slingrande lopp genom 
jordbrukslandskapet. Vattnets hastighet överstiger normalt inte 0,2 m/s. 
 
 
Definition. Lugnflytande vattendragssträckor som är minst 50 m långa, i avrinningsområden 
som är högst 500 km2. Omgivningen domineras av jordbruksmark. Sträckan har inte varit 
föremål för omfattande fysisk påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik 
påverkan. Flödesdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för 
vattendraget. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark. 
 
Kvalitet. Vattendraget bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet 
påminner om det naturliga för vattendraget. Mot omgivande åkermark bör det finnas en 
trädbevuxen skyddszon som skuggar vattendraget. Förekomsten av död ved i och i anslut-
ning till vattendraget förhöjer sträckans värde. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhål-
landevis små fluktuationer. Vattendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter 
förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av tråd-
alger finns på sten eller andra substrat, ej heller är sträckan igenväxt med vattenväxter. 
 
 Signalarter 
 Vertebrater: Utter, kungsfiskare  

Kärlväxter: Vattenskräppa  
Kryptogamer: Fissidens taxifolius 
 

Biologisk funktion. 
 Refugie/uppehållsplats. 

 
Urvalskriterium. A, B, (C) (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Bäck, Å 
 
Regional förekomst och exempel. 
 
Kommentarer. Opåverkade lugnvattensträckor där närmiljön till största delen består av na-
turlig mark är ovanliga i länets jordbruksområden. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Naturliga bäckfåror som inte ligger i skogen”, definierad i 
19a §, Naturvårdslagen. 
 
Referenser: 2, 13, 29, 37, 53, 57, 60, 70, 
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Figur 6. I lugnflytande sträckor i mindre vattendrag i jordbrukslandskapet är det av stor betydelse för den biologiska mångfalden att zonen närmast vattnet 
består av naturlig mark. Om sträckan kantas av träd och buskar, som ger skugga åt vattendraget, erbjuds goda betingelser för bland annat utter och 
kungsfiskare.
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17. Biotopbeskrivningar: Specialbiotoper 
 

Kvillområde 
 

Beteckning. 
 

K 

Kännetecken. Kvillområden utbildas huvudsakligen i stenig och blockig terräng där vattendraget inte 
kan rinna fram genom en tydligt avsatt huvudfåra. Vattendraget blir därför uppdelat i ett mer eller 
mindre diffust nätverk av bäckar. Kvillområden som inte utsatts för omfattande exploatering hyser en 
frodig, lövdominerad, växtlighet. Ofta växer flera ormbunksarter, bland annat safsa i kvillområden. 
Under vårfloden (april-maj) täcks stora delar av biotopen av vatten. Vattnet har i huvudsak en 
strömmande - forsande karaktär men även lugnflytande partier kan förekomma inom kvillområdet. 
 
Definition. Område som är minst 1000 m2, där ett strömmande vattendrag till följd av geologiska 
förutsättningar delar upp sig i minst tre mer eller mindre tydligt avsatta fåror. Sträckan har inte varit 
föremål för omfattande fysisk påverkan som till exempel rensning, fördjupning, rätningar eller dylik 
påverkan. Flödesdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för 
vattendraget. 
 
Kvalitet. Kvillområdet bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet påminner 
om det naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt i kvillområdet. Närmiljön 
består till övervägande delen av naturlig mark. Alternativt bör det finnas en trädbevuxen skyddszon 
mot omgivande produktionsmiljöer som bland annat skuggar delar av kvillområdet. Lövträd som till 
exempel ask och al samt en riklig ormbunksvegetation är positiva inslag, liksom död ved, både i, och i 
anslutning till, kvillområdet. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. 
Vattendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för 
biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på sten eller andra substrat. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Utter, strömstare, forsärla, öring, elritsa 

Evertebrater: Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 
Kärlväxter: Hampflockel, safsa, kransrams  
Kryptogamer: Fontinalis sp. 
 

Biologisk funktion. 
 Däggdjur Fisk Fågel 
 födosök, boplats lek, uppväxt, födosök födosök, vinteruppehälle 

häckningsplats 
Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Harjområde 
 
Regional förekomst och exempel. Illharjen med flera i Emån, Årån, Nobynäs i Noån, många små 
kvillområden i Sällevadsån. 
 
Kommentarer. Orörda kvillområden är ovanliga i länet. Eventuellt är detta en ansvarsbiotop för 
regionen. Biotopen tangerar ”Naturlig skogsbäck”, definierad i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i 
skogen. 
 
Referenser: 2, 10, 13, 41, 43, 45, 57, 70 
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Blockrika vattendragssträckor 
 

Beteckning. 
 

BLO 

Kännetecken. Vanligen breda vattendragssträckor på vilka det synliga bottensubstratet 
domineras av block. Vid lågvatten rinner vattendraget i huvudsak under och mellan det grova 
substratet. Under vårfloden och vid andra högvattensituationer översvämmas betydande 
delar av biotopen. Vattendragssträckan ger goda möjligheter till skydd för mindre fiskar och 
bottenlevande djur. Stenar och block utgör substrat för bland annat mossor och lavar med 
olika fuktighetskrav. 
 
Definition. Vattendragssträcka som är minst 50 m lång, där block utgör det dominerande 
bottensubstratet. Vattnet rinner ej genom en eller flera väl avsatta fåror. Sträckan har inte 
varit föremål för omfattande fysisk påverkan som till exempel rensning, fördjupning, rätningar 
eller dylik påverkan. Flödesdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar från det 
naturliga för vattendraget. 
 
Kvalitet. Den blockrika sträckan bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påver-
kan. Flödet påminner om det naturliga för vattendraget. Periodiska översvämningar skapar 
ett karaktäristiskt moss- och lavsamhälle på stenarna i vattendraget. Vinteröppet vatten finns 
regelmässigt i anslutning till sträckan. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig 
mark. Alternativt bör det finnas en trädbevuxen skyddszon mot omgivande produk-
tionsmiljöer som bland annat skuggar delar av sträckan. Död ved är ett positiv inslag. Vat-
tenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. Vattendraget har obe-
tydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens 
organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på sten eller andra substrat. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Utter, elritsa, öring 

Evertebrater: Flodkräfta (Astacus astacus), flodpärlmussla (Margaritifera margaritife-
ra) 
Kärlväxter: Safsa 
Kryptogamer: Hygrohypnum eugyrium 
 

Biologisk funktion. 
 Växter Fisk Evertebrater 
 Gott om mikrohabitat Uppväxtområde Gott om mikrohabitat, skydd 

 
Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. 
 
Regional förekomst och exempel. Sällevadsån nedströms Flen, Gnyltån nedströms Fager-
hultasjön, Bordsjöbäcken. 
 
Kommentarer. Orörda vattendragssträckor av blockrik karaktär är ovanliga i länet. 
Biotopen tangerar ”Naturlig skogsbäck”, definierad i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i sko-
gen. 
 
Referenser: 2, 10, 13, 15, 29, 45, 57, 70 
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Forsar och vattenfall 
 

Beteckning. 
 

FO/FA 

Kännetecken. Forsar och vattenfall förekommer ofta i samband med att ett vattendrag rinner 
från en region med hårda bergarter till mer lättvittrade. I forsar saknas blanka vattenytor och 
det är gott om skum och stänk. Vattenfall utgörs av mer eller mindre fritt fallande vatten. 
 
Definition. Forssträckan ska vara minst 50 m och har en vattenhastighet på minst 0,7 m/s. I 
ett vattenfall faller vattnet fritt från minst 3 meters höjd. Sträckan har inte varit föremål för 
omfattande fysisk påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik påverkan. Flö-
desdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar från den naturliga för vattendraget. 
 
Kvalitet. Forsen/fallet bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. Flödet 
påminner om det naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt på 
sträckan. Mot omgivande produktionsmark bör det finnas en trädbevuxen skyddszon som 
skuggar delar av forsen/fallet. Närmiljön påverkas vidare av stänk och forsdimma vilket in-
nebär att fuktighetskrävande arter som mossor och ormbunkar förekommer. Förekomsten av 
död ved i och i anslutning till sträckan förhöjer värdet. Vattenkvaliteten är god och uppvisar 
förhållandevis små fluktuationer. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens 
organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på stenar eller andra substrat i 
forsen/fallet. 
 
  Signalarter 
 Verterbrater: Forsärla, strömstare, utter 

Kryptogamer: Brachytecium rivulare, Dicranodontium denudatum, Cephaloziella ma-
salongi, Hygrohypnum luridum 
 

Biologisk funktion. 
 Växter Däggdjur Fågel Evertebrater 
 Växtplats för arter 

som kräver fukt 
(dimma) 
 

Födosök 
vinter 

Häckplats, födosök,  
vinteruppehållsplats 

Livsrum för syrekrä-
vande arter 
 

Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Stalp 
 
Regional förekomst och exempel. Stalpet (Svartån), Dunkehallaån, Domneån, Sand-
serydsån, Röttleån, Huskvarnaån. 
 
Kommentarer. Forsar och vattenfall med en utvecklad dimmvegetation är ovanliga i länet 
Troligtvis finns det fler evertebrater som är knutna till biotopen. I forsar och fall blandas syre 
ned i vattendraget vilket är positivt för växter och djur. 
 
Biotopen tangerar ”Vattenfallsskog”, definierad i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i skogen. 
 
Referenser: 2, 9, 29, 72 
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Vattendragssträcka i ravin 
 

Beteckning. 
 

RA 

Kännetecken. Vattendrag som rinner genom en snäv dalgång. Biotopen kännetecknas bland 
annat av en hög luftfuktighet som ger upphov till en säregen flora och fauna i anslutning till 
vattendraget. Närmiljön i bäckravinerna varierar, bland annat beroende på bildningssättet. 
Träd- och buskskikt är vanligen artrikt och olikåldrigt, ofta med stort inslag av död ved. 
 
Definition. Dalgångens väggar lutar minst 45° och är utbildade i fast berg, morän eller fin-
korniga jordar. Ravinens botten är inte bredare än 50 m. Vattendragssträckan är minst 50 m 
lång och har inte varit föremål för omfattande fysisk påverkan som till exempel fördjupning, 
rätningar eller dylik påverkan. Flödesdynamiken har ej utsatts för irreversibla förändringar 
från den naturliga för vattendraget. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark. 
 
Kvalitet: Vattendragssträckan bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. 
Flödet påminner om det naturliga för vattendraget. Vattendraget bör vara väl beskuggat av 
träd, buskar samt av de omgivande branterna. Mot omgivande produktionsmark bör det 
finnas en trädbevuxen skyddszon. Då skogarna har en lång kontinuitet med rik tillgång till 
död ved finns goda förutsättningar för en värdefull moss- och lavflora. Landmollusker gynnas 
av hög luftfuktighet. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. 
Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt 
av trådalger finns på stenar eller andra substrat i vattendraget. 
 
  Signalarter. 
 Vertebrater: Öring 

Evertebrater: Flodpärlmussla, Större barksnäcka (Ena montana) 
Kärlväxter: Strutbräken, repestarr, kransrams, granbräken, lundelm  
Kryoptogamer och svampar: Kryptogamflora beroende på skogens kontinuitet, 
Tricholea tomentella, Lophozia ascendens, Herzogiella turfacea, Buxbaumia viridis, 
Geocalyx graveolens, Dicranodontium denutatum, Calypogeia suecica, Scapania api-
culata, Fontinalis sp och Sarcoscypha coccinea 
 

Biologisk funktion. 
 Växter Däggdjur Evertebrater 
 Växtplats för arter som 

kräver fukt och kontinuitet 
 

Spridningskorridor 
för mindre djur 

Livsmiljö för fuktkrävande landle-
vande arter 

Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Vattendrag i dal, i skura, i skåra, i kanjon, i klyftdal 
 
Regional förekomst och exempel. Skuru ravin, Skråle hie, Girabäcken 
 
Kommentarer. Biotopen är en sammanslagning av ravin (silt), kanjondal (fast berg) och bäckdal. 
Orörda vattendragssträckor av detta slag är ovanliga i länet. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Ravinskogar” och ”Ras eller bergbranter i skog”, definierade i 19b 
§ samt ”Ras eller bergbranter som inte ligger i skogen” definierad i 19c § i Naturvårdslagen. Biotopen 
tangerar ”Ravin”, ”Liten sprickdal”, ”Bäckdal” och ”Kanjondal”, definierade i Skogsstyrelsens 
Nyckelbiotoper i skogen.  
Referenser: 2, 9, 10, 29, 43, 45, 57, 75 
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Figur 7. Kvillområden utbildas i stenig och blockrik terräng där vattendraget tvingas dela upp sig i 
flera fåror. Signalarter för biotopen är bland annat utter, öring och ormbunken safsa (den senaste 
syns på bilden). 
 
 

      
 
Figur 8. I blockrika vattendragssträckor har det finkorniga materialet svallats ut och endast de 
tyngsta fraktionerna finns kvar. De många blocken ger goda möjligheter till skydd åt mindre fiskar 
och bottenlevande djur. 
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Figur 9. Forsen håller regelmässigt öppet vatten under vinterhalvåret och är därför en viktig 
födosökslokal för bland andra forsärlan och strömstaren. 
 

           
 
Figur 10. Raviner hyser ofta höga naturvärden. Ett fuktigt klimat i kombination med skoglig 
kontinuitet gör att ett flertal ovanliga och hotade kryptogamer kan påträffas. 
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Kalla grundvattenpåverkade vatten-
dragssträckor 

 

Beteckning. 
 

KALL 

Kännetecken. Vattentemperaturen överstiger i regel inte 14 oC under sommaren. Ofta åter-
finns vattendragstypen i anslutning till topografiskt och/eller geologiskt variationsrika områ-
den. Ibland förekommer utfällningar som till exempel kalktuff (CaCO3) eller järnockra (FeO) i 
anslutning till utflödande grundvatten. Där finns också ofta tillgång till vinteröppet vatten. 
Sjöfisksamhället saknas i biotopen som överlag är artfattig. 
 
Definition. Vattendragssträcka som är minst 50 m lång och som i betydande grad påverkas 
av utflödande grundvatten. Vattnet är klart och temperaturen överstiger normalt inte 14 oC 
under sommarmånaderna. Vattendragssträckan har inte varit föremål för omfattande fysisk 
påverkan som till exempel fördjupning, rätningar eller dylik påverkan. 
 
Kvalitet: Vattendragssträckan bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk påverkan. 
Flödet påminner om det naturliga för vattendraget. Närmiljön består till övervägande delen av 
naturlig mark. Alternativt bör det finnas en trädbevuxen skyddszon mot omgivande pro-
duktionsmark som ger skugga åt vattendraget. Lövträd som till exempel klibbal och gråal 
liksom död ved, både i, och i anslutning till vattendraget, är positiva inslag. Vattenkvaliteten 
är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. Vattendraget är välbuffrat och obetyd-
ligt färgat av humus och grumlighet. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens 
organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på sten eller andra substrat. 
Sjöfisksamhället saknas i biotopen som överlag är artfattig. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Öring, amerikansk bäckröding (avsaknad av sjöfisksamhälle) 

Evertebrater: Kallstenoterma arter. Högt artantal Plecoptera, Brachyptera risi, Leuctra 
nigra, Dinocras cephalotes, Philopotamus montanus  
Kryptogamer och svampar: Fontinalis sp. och Sarcoscypha coccinea 
 

Biologisk funktion. 
 Växter Evertebrater 
 Refugie, glacialrelikter Livsrum kallstenoterma arter 

 
Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Källflöden 
 
Regional förekomst och exempel. Kallebäcken, Lillån, Vibäckabäcken. 
 
Kommentarer. Biotoptypen är mycket ovanlig i länet. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Naturliga bäckfåror som inte ligger i skogen, definierad i 
19c § i Naturvårdslagen. 
 
Referenser: 2, 9, 25, 29, 33, 37, 46 
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Strandbrink 
 

Beteckning. 
 

B 

Kännetecken. Brant strandavsnitt där finkorniga material blottats till följd av nedrasning. 
Strandbrinkar förekommer i regel i de nedre, lugnflytande delarna av vattensystemen. De 
utbildas bland annat i ytterkurvorna av meanderslingor. Biotopen är dynamisk och utsätts för 
upprepade störningar i varierande skala.  
 
Definition. Naturliga strandbrinkar som är minst 10 m2 stora, vilka har utbildats genom flod-
erosion eller nedrasning i finkorniga jordarter som finmo eller mjäla. De utgörs av branta 
strandavsnitt som inte täcks av växtlighet. 
 
Kvalitet: Strandbrinken bör ha uppkommit på ett naturligt sätt och ingå i en pågående ero-
sionsprocess. Den ska vara mycket sparsamt bevuxen samt ej vara påtagligt påverkad av 
mänskliga aktiviteter. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark, som fungerar 
som skyddszon för strandbrinken. Vattendraget har ej betydande grumlighet eller vattenfärg. 
Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Backsvala, kungsfiskare 

Kryptogamer: Blasia pusilla, Fissidens taxifolius 
 

Biologisk funktion 
 Fågel 
 Häckplats 

 
Urvalskriterium: A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Nipa (i norra Sverige), skredärr (vanligen om rörelser i leror). 
 
Regional förekomst och exempel. Svartån Gripenberg, Sällevadsåns utlopp i Emån, Lagan 
Värnamo samt flera vattendrag till Vättern. 
 
Kommentarer. Orörda naturliga brinkar är ovanliga biotoper i länet. 
 
Biotopen tangerar ”Brink”, definierad i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i skogen. 
 
Referenser: 2, 29, 45, 75, 
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Deltaområden och andra sjöinlopp 
 

Beteckning. 
 

D/NSI 

Kännetecken. Sjöinloppet är det område där ett vattendrag mynnar i en sjö. Deltabildningar 
är föränderliga biotoper. De byggs kontinuerligt på med nytt material i samband med att 
vattendraget tappar hastighet varvid partiklar kan sedimentera. Ofta intar vattendraget för-
greningar eller slingrande lopp genom deltalandskapet. I deltan som till huvudsak byggts upp 
av organiskt material slår gärna olika vattenväxter rot. 
 
Definition. Det område där ett vattendrag som är större än 20 km2 mynnar i en sjö. Deltat 
utgörs av avlagringar, större än 1 ha, av sand eller organiskt material där ett vattendrag 
mynnar i en sjö. Sjöutloppet/deltaområdet har inte varit föremål för omfattande fysisk påver-
kan som till exempel fördjupning, kanalisering eller uträtning. 
 
Kvalitet: Sjöinloppet/deltaområdet bör ej ha varit utsatt för rensningar eller dylik fysisk på-
verkan. Artificiella vandringshinder finns inte i sjöinloppet. Flödesrytmen påminner om den 
naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten finns regelmässigt vid inloppet/deltaområdet 
vilket ger möjlighet för sjöfågel och utter att finna föda under vintern. Närmiljön består till 
övervägande delen av naturlig mark. Det är en fördel om det finns träd som ger skugga till 
delar av sjöinloppet. Förekomsten av död ved i och i anslutning till inloppet förhöjer dess 
värde. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. Vattendraget 
har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för bio-
topens organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på sten eller andra substrat. 
 
Signalarter. 
 Vertebrater: Utter, storskrake, salskrake med flera tidiga sjöfåglar. Art- och individrik 

fiskfauna. 
 Kärlväxter: Pionjärarter på deltan. 

 
Biologisk funktion. 
 Växter Fågel Fisk 
 Växtplats pionjärarter 

(deltan) 
 

Rastplats, häckplats, födosök, vin-
teruppehållsplats 

Födosök, lek 

Urvalskriterium. A, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Os 
 
Regional förekomst och exempel. Deltan: Emåns inlopp i Tjurken, Lagans inlopp i Vidöstern. 
Andra sjöinlopp: Huskvarnaåns inlopp i Vättern, Svartåns inlopp i Säbysjön. 
 
Kommentarer. I länet är aktiva deltabildningar troligen i huvudsak av organogen karaktär. 
Orörda deltan och opåverkade sjöinlopp är ovanliga i länet. Vinteröppet vatten under perio-
der med långvarig isläggning och syrebrist kan ha betydelse för fisksamhällets överlevnad. 
 
Referenser: 2, 13, 39, 45, 70 
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Sjöutlopp 
 

Beteckning. 
 

NSU 

Kännetecken. Den plats där sjön har sitt utlopp. I anslutning till utloppet ur en sjö finns ofta 
rikliga mängder föda för fisk, vilket i sin tur drar till sig sjöfågel och utter.  
 
Definition. Det område där ett vattendrag rinner ut ur en sjö. Sjöutloppet har inte varit föremål 
för omfattande fysisk påverkan som till exempel fördjupning eller kanalisering. Utloppet 
saknar mänskligt uppförda vandringshinder i form av dammar eller dylikt. 
 
Kvalitet: Sjöutloppet bör ej ha varit utsatt för rensningar eller annan fysisk påverkan. Flödes-
rytmen påminner om den naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten är vanligt i anslutning 
till utloppet vilket ger möjlighet till sjöfågel och utter att finna föda under vintern. Närmiljön 
består till övervägande delen av naturlig mark. Det är en fördel om det finns träd som ger 
skugga till delar av sjöutloppet. Förekomsten av död ved i och i anslutning till utloppet 
förhöjer dess värde. Vattenkvaliteten är god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer. 
Vattendraget har obetydlig grumlighet och vattenfärg. Miljögifter förekommer inte i skadliga 
halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt av trådalger finns på sten eller andra 
substrat. Ofta återfinns höga tätheter av filtrerande organismer i anslutning till naturliga 
sjöutlopp. Dessa utgör i sin tur en viktig födoresurs för både sjöns djurliv och ned-
strömslevande djur. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Utter, storskrake, salskrake med flera tidiga sjöfåglar. Art- och individrik 

fiskfauna 
Evertebrater: Larver av Neuroclipsis bimaculata, Hydropsychidae 
 

Biologisk funktion. 
 Däggdjur och Fågel Fisk Evertebrater 
 Födosök vinter Födosök, lek, vandring Viktig biotop för filtrerare 

 
Urvalskriterium. A, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Os 
 
Regional förekomst och exempel. Musslebobäckens utlopp ur Rogbergasjön. 
 
Kommentarer. Opåverkade sjöutlopp är ovanliga i länet. 
 
Referenser: 2, 13, 19, 39, 70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Särskilt värdefulla biotoper i rinnande vatten i Jönköpings län 1996-12-31 - 
 

 41

 

Sammanflödesområden 
 

Beteckning. 
 

NSA 

Kännetecken. Det område där två vattendrag flyter samman. 
 
Definition. Sammanflödesområde där båda vattendragen, var för sig har avrinningsområden 
som är större än 20 km2. Området har inte varit föremål för omfattande fysisk påverkan som 
till exempel fördjupning eller kanalisering. I anslutning till sammanflödesområdet saknas 
mänskligt uppförda vandringshinder. 
 
Kvalitet: Sammanflödesområdet bör ej ha varit utsatt för rensningar eller annan fysisk på-
verkan. Flödesrytmen påminner om den naturliga för vattendraget. Vinteröppet vatten är 
vanligt i anslutning till sammanflödet vilket ger möjlighet till sjöfågel, utter och strömstare att 
finna föda under vintern. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark. Det är en 
fördel om det finns träd som ger skugga till delar av sammanfödesområdet. Förekomsten av 
död ved i och i anslutning till området förhöjer dess värde. Vattenkvaliteten är god och upp-
visar förhållandevis små fluktuationer. Vattendragen har obetydlig grumlighet och vattenfärg. 
Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens organismer. Ingen onaturlig påväxt 
av trådalger finns på stenar eller andra substrat i sammanflödesområdet. 
 
 Signalarter 
 Vertebrater: Utter, storskrake, salskrake med flera tidiga sjöfåglar, kungsfiskare, 

strömstare. Art- och individrik fiskfauna. 
 

Biologisk funktion. 
 Däggdjur Fågel Fisk 
 Födosök vinter Födosök vinter, häcknings-

plats 
 

Födosök, lek, vandring 

Urvalskriterium. A, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer.  
 
Regional förekomst och exempel. 
 
Kommentarer. Strömbildningar och erosion gör att särskida nischer uppstår för växter och 
djur i anslutning till sammanflödesområden. Bland annat kan häckningsplatser uppstå för 
strömstare och kungsfiskare i de anslutande strandområdena. 
 
Referenser: 2, 13, 45, 70 
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Korvsjöar och andra småvatten i an-
slutning till vattendrag 

 

Beteckning. 
 

KO 

Kännetecken. Korvsjöar är gamla slingor i ett meandrande vattendrag som snörts av när 
vattendraget intagit ett nytt lopp. De kan ha hydrologisk kontakt med ”modervattendraget” 
men är ibland helt isolerade. När ett småvatten saknar fisk kan ett särskilt ekosystem ut-
vecklas med bland annat en rik grod/kräldjur- och insektsfauna. 
 
Definition. Korvsjöar är meanderbågar som snörts av. Andra småvatten kan ha uppkommit 
på en mängd olika sätt. Småvattnen, ska vara större än 20 m2, och ej bottenfrysa under 
vintern. 
 
Kvalitet: Småvattnet bör inte vara helt täckta med vegetation utan har en fri vattenyta även 
under vegetationsperioden. Närmiljön består till övervägande delen av naturlig mark. Då 
småvattnen är fisktomma kan dessa utnyttjas av grod- och kräldjur, till exempel större vat-
tensalamander. De har då även i regel en speciell insektsfauna. Miljögifter förekommer inte i 
skadliga halter för biotopens organismer. 
 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Förekomst av grod- och kräldjur, bland annat större- och mindre vatten-

salamander 
 

Biologisk funktion. 
 Däggdjur Kräldjur 
 Födosök Livsrum, lekplats 

 
Urvalskriterium. A, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Göl, damm 
 
Regional förekomst och exempel. I anslutning till meandrande delar av Lagan, Nissan med 
flera. 
 
Kommentarer. Många småvatten har dikats ut eller lagts igen särskilt i jordbrukslandskapet. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Småvatten  och våtmarker i jordbruksmark”, definierad i 
19a § i Naturvårdslagen. 
 
Biotopen tangerar ”Småvatten”, definierade i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i skogen. 
 
Referenser: 2, 75 
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Figur 11. Strandbrinken, eller nipan som den ofta kallas, är inte bevuxen med vegetation. Här kan 
backsvalan och kungsfiskaren finna lämpliga boplatser. Är vattnet stilla och klart är sträckan även 
lämplig för kungsfiskarens födosök. 
 
 

      
 
Figur 12. När vattendraget tappar fart i samband med att det mynnar i en sjö, faller transporterade 
partiklarna till bottnen och så småningom byggs ett delta upp. 
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Figur 13. Sjöutlopp som är väl beskuggade och inte påverkade av rensningar, rätningar eller dylikt är 
nyckelbiotoper. Den rika tillgången på ryggradslösa djur i anslutning till dessa biotoper är en viktig 
födotillgång för högre djurgrupper. 
 

      
 
Figur 14. I anslutning till meandrande vattendrag finner man så kallade korvsjöar Till vänster i bilden 
syns en meanderslinga som tidigare snörts av och som nu är isolerad från modervattendraget. Om 
korvsjön är fisktom kan den större vattensalamandern trivas här. 
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Utströmningsområden samt 
källområden i anslutning till 
vattendrag 

 

Beteckning. 
 

U 

Kännetecken. Sumpiga partier längs vattendrag där vatten sipprar upp ur marken. I dessa 
områden förekommer ofta olika arter av mossor och lavar som kräver ett högt innehåll av 
baskatjoner i markvattnet. Ofta utgör området en förhöjning, ibland som en kudde, jämfört 
med den omgivande miljön. I anslutning till utströmningsområden bildas ibland utfällningar av 
till exempel järnockra (roströd utfällning). På vintern finns i anslutning till källor ofta öppet 
vatten. 
 
Definition. Områden i anslutning till ett vattendrag inom vilket grundvatten under en bety-
dande del av året strömmar ut och skapar en våtmark. Våtmarken ska minst vara 10 m2 och 
inte varit föremål för utdikning eller dylik påverkan som kraftigt förändrat dess hydrologi. 
 
Kvalitet. Det utströmmande grundvattnet är rikt på baskatjoner som till exempel kalcium. 
Därför växer ofta krävande arter av mossor och lavar i dessa områden. Ibland finns vinter-
öppet vatten i anslutning till utströmningsområden och källor. Närmiljön består till övervä-
gande delen av naturlig mark. Förekomst av död ved i och i anslutning till utströmningsom-
rådet förhöjer dess värdet. 
 
  Signalarter 
 Kärlväxter: Strutbräken, gullpudra, repestarr, storgröe 

Kryptogamer: Trichocolea tomentella, Helodium blandowii, Pseudobryum cinclidoides, 
Philonotis calcarea och Philonotis fontana 
 

Biologisk funktion. 
 Växter 
 Växter som är beroende av utströmmande grundvatten 

 
Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Källa, sumpskog, sumpmark, källkärr 
 
Regional förekomst och exempel. Finns tillgängliga i registren för Nyckelbiotoper i skogen 
samt i viss mån även Ängs- och hagmarksinventeringen. 
 
Kommentarer. Odikade våtmarker av detta slag är ovanliga i länet. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”källor med omgivande våtmark i jordbruksmark”, definie-
rad i 19a §, ”källor med omgivande våtmarker i skog”, definierad i 19b § i Naturvårdslagen 
samt ”källpåverkad mark”, definierade i Skogsstyrelsens Nyckelbiotoper i skogen. 
 
Referenser: 9, 57, 71 
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Vattendragssträckor med anslutande 
hävdade madmarker  

 

Beteckning. 
 

MAD 

Kännetecken. Vanligen vidsträckta, fuktiga och mer eller mindre tuviga marker som sträcker 
sig ner till vattendraget. Växtsamhället inom madmarker domineras vanligtvis av gräs- och 
halvgräsarter. Träd och buskar förekommer i ringa omfattning inom madmarken. Området 
hävdas regelbundet genom slåtter eller bete. 
 
Definition. Mader som ansluter direkt till vattendrag, hålls öppna genom slåtter eller bete och 
är minst 1000 m2 stora. 
 
Kvalitet. Flödet påminner om det naturliga för vattendraget vilket innebär att madmarken 
översvämmas under högflödesperioder. Fördjupning eller invallning av vattendraget har ej 
skett. Då hävden av madmarken har lång kontinuitet finns en rik flora representerad på 
platsen. Bland fågelarterna trivs framförallt vadarfåglar inom hävdade madmarker men bio-
topen är även viktig för andra grupper som till exempel änder, gäss, tranor och tättingar. 
 
  Signalarter 
 Vertebrater: Vadarfåglar som till exempel enkelbeckasin, grönbena, sydlig kärr-

snäppa, tofsvipa samt sydlig gulärla 
Kärlväxter: Hävdgynnade och översvämningsberoende kärlväxter. Kärrull, knaggle-
starr, slåtterblomma 
Kryptogamer: Calliergonella cuspidata 
 

Biologisk funktion. 
 Växter Fågel 
 Växtplats för hävd och översvämnings-

beroende arter 
 

Rastplats, häckningsplats 

Urvalskriterium. A, B, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. Strandängar, fuktängar, våtslåttermark, slåtterkärr 
 
Regional förekomst och exempel. Finns tillgängliga i registret för Ängs- och hagmarksinven-
teringen. Emåns utlopp i Tjurken, Linneåns mader, Svartåns övre delar 
 
Kommentarer. Tidigare var det vanligt att öppna marker i anslutning till vattendrag hävdades 
genom slåtter och/eller bete. Biotopen har blivit allt ovanligare till följd av förändringar inom 
jordbruket. 
 
Biotopen tangerar biotopskyddets ”Naturliga ängar och naturbetesmarker”, definierad i 19c § 
i Naturvårdslagen. 
 
Referenser: 2, 29, 57, 69 
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Kulturmiljöer i anslutning till vattendrag 
 

Beteckning. 
 

KUL 

Kännetecken. Biotopen avser gamla kvarnar, stensättningar, broar, dammar med mera som 
kan vara mer eller mindre raserade. Dessa utgör i vissa fall viktiga biotoper som häck-
ningsplatser för fågel och som födosöksområde. 
 
Definition. Gamla byggnader i sten i anslutning till vattendrag. Betongfundament och dylikt 
byggnadsmaterial innefattas inte av biotopen. Byggnaden ska omfatta en minst 5 m2 stor, 
stensatt yta. 
 
Kvalitet. Biotopens kvalitet gynnas av att det finns gott om skrymslen och skyddade platser 
som kan tjäna som boutrymmen för fåglar och däggdjur. Träd, buskar och annan vegetation 
höjer biotopens värde. Vinteröppet vatten finns regelmässigt på sträckan. Vattenkvaliteten är 
god och uppvisar förhållandevis små fluktuationer vilket ger goda förutsättningar till en rik 
evertebratfauna i vattendraget. Miljögifter förekommer inte i skadliga halter för biotopens 
organismer. 
 
  Signalarter 
 Verterbrater. Utter, fransfladdermus, forsärla, strömstare 

 
Biologisk funktion 
 Däggdjur Fågel 
 Födosök, boplats Häckplats 

 
 

Urvalskriterium. A, C (A=biotop som hyser, eller har förutsättningar för att hysa, flora och fauna som är specifik för 
biotopen, B=biotop som är ovanlig och eller hotad, C=Biotop som hyser eller kan förväntas hysa höga biologiska värden som till 
exempel rödlistade arter, hög artdiversitet eller dylikt) 
 
Synonymer. 
 
Regional förekomst och exempel. Tabergsån vid Hovslätt 
 
Kommentarer. Biotopen kan stå i konflikt med fritt strömmande vatten vilket är grundförut-
sättningen för flera andra biotoper. Dammar och liknande kan även bidra till en fragmentering 
av större sammanhängande vattenområden. 
 
Referenser: 2, 13, 16, 53, 70 
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Figur 15. På bilden syns nyckelbiotopen”vattendragssträckor med anslutnande hävdade madmarker”. 
Den karaktäristiska tuvigheten, som byggs upp av gräs och halvgräs, syns tydligt. Bland fåglarna är 
det framför allt vadarna som trivs i den här miljön. 
 
 

      
Figur 16. Äldre byggnader av sten i anslutning till vattendrag erbjuder gott om skyddande skrymslen 
som kan tjäna som häckningslokaler för strömstare och forsärla. Om biotopen håller öppet vatten 
under vinterhalvåret är den även en utmärkt födosökslokal. 
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18. Ordförklaringar 
 
 
Amfibie Groddjur 

 
Avrinningsområde Ett område, som avgränsas av en vattendelare, varifrån vatten avrinner till ett 

vattendrag. 
 

Biologisk mångfald Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och de ekologiska 
komplex i vilka de ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter samt av 
ekosystem. 
 

Biologisk återställning Som ett komplement till kalkning i sjöar och vattendrag genomförs åtgärder för att 
återställa den biologiska mångfalden. Det kan till exempel innebära mörtutsättning i 
vatten där den har slagits ut på grund av försurning. 
 

Biotop Ett naturligt avgränsat område med en enhetlig miljö och ett till denna miljö an-
passat växt- och djurliv. 
 

Block En fraktion med en kornstorlek på >200 mm 
 

Bottenfauna Evertebrater, ryggradslösa djur, som tillbringar hela, eller delar av, sin livscykel i 
vatten. 
 

Erosion Nedbrytning av berg och jord samt borttransport av nedbrytningsmaterialet. 
 

Evertebrata Ryggradslösa djur, till exempel mollusker och insekter. 
 

Fennoskandien Ett område omfattande nordvästra före detta Sovjetunionen, Finland, delar av norra 
och södra Norge samt Sverige utom fjällkedjan, sydvästra Skåne och södra 
Östersjöområdet. 
 

Forsande vatten Vattenhastighet överstigande 0,7 m/s. Vattnet är turbulent och skummande. 
 

Grus En fraktion med en kornstorlek på 2-20 mm. 
 

Hävdgynnad En art, här vanligen kärlväxt, som gynnas av bete och/eller slåtter. 
 

Inlopp Avser det område där ett vattendrag mynnar i en sjö. 
 

Kryptogamer Till denna grupp räknas mossor och lavar. 
 

Kärlkryptogam Växter med kärlsträngar. Till denna grupp hör lummrar, fräken och ormbunkar. 
 

Lera En fraktion med en kornstorlek på <0,002 mm 
 

Limnisk Hör till eller är bildad i sötvatten. De huvudsakliga limniska miljöerna är lakustrina 
(sjö) och fluviala (vattendrag) miljöer. 
 

Lugnflytande vatten Vattenhastigheten understiger 0,2 m/s 
 

Meander En slinga av regelbundet och kraftigt vindlande vattendrag. 
 

Naturlig mark Avser i detta arbete skogsmark, våtmark samt regelmässigt gräsbevuxen mark. 
 

Nisch En organisms eller en arts livsrum 
 

Näringsrikt tillstånd När vattendraget innehåller mer än 25 µg fosfor/liter 
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Närmiljö Sträcker sig 30 meter från vattendraget vinkelrätt åt båda hållen. 

 
Organiskt material Material som härstammar från växter och djur. Ofta en benämning på nedbryt-

ningsprodukter i olika stadier som till exempel död ved, humus med mera. 
 

Population Samtliga individer av en art som lever i ett visst specifikt område. 
 

Påväxt Arter som växer på ett fast substrat som till exempel en trädstam eller en sten. 
 

Rensning Fysisk åtgärd i ett vattendrag som syftar till att återställa dess ursprungliga djup. 
 

Rätning Grävarbete i ett vattendrag som innebär att man gräver ett nytt rakare lopp. 
 

Rödlistad art Art som har minskat så kraftigt att den finns med på de nationella hotlistorna. 
Arterna är grupperade i fem olika kategorier: 
0= försvunnen, 1= Akut hotad, 2= Sårbar, 3= Sällsynt och 4= Hänsynskrävande. 
 

Sand En fraktion med en kornstorlek på 0,2-2 mm 
 

Skyddszon Avser den träd-, busk- eller gräsbevuxna zon som kan fungera som skydd mellan 
vattendraget och en artificiell omgivning. 
 

Sten En fraktion med en kornstorlek på 20-200 mm 
 

Stråkande vatten När vattenhastigheten överskrider våghastigheten. 
 

Strömmande vatten Vattenhastigheter mellan 0,2 och 0,7 m/s. Turbulent vatten. 
 

Substrat Underlag 
 

Taxa Är en systematisk enhet. Kan till exempel vara en grupp, ett släkte eller en art. 
 

Terrestrisk Hör till eller är bildad på torra land. 
 

Toppredator Det djur som befinner sig högst upp i näringspyramiden. I den akvatiska nä-
ringspyramiden ofta ett däggdjur, en fisk eller en fågel. Till exempel gädda, utter 
och fiskgjuse. 
 

Utlopp Det område där ett vattendrag rinner ut ur en sjö. 
 

Vertebrata Ryggradsdjur. 
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