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1 Inledning
Detta utgör en kort presentation av inventeringsmaterial insamlat i delar av Hemlingsån, 
Gideälvens vattensystem, i norra Ångermanland under juli 1997. Inventeringen, eller karteringen, 
genomfördes enligt metod för biotopkartering i vattendrag (Halidén mfl. 1997), se bilaga 8 och 9. 
Metoden har utarbetats av Länsstyrelsen i Jönköpings län och föreliggande arbete är utfört som en 
del av ett test av denna metod i Västemorrlands län (Söderberg mfl. 1997). Arbetet har 
finnansierats av naturvårdsverkets naturresursavdelning. Förutom Hemlingsån har också Navarån 
och Sulån i Medelpad samt Brånsån i södra Ångermanland karterats.

2 Bakgrund
Stora delar av Hemlingsåns vattensystem är naturreservat sedan 1989 (Länsstyrelsen 1989 a,b). 
Reservatsskyddet tillkom för att skydda vattendragets naturvärden, vattendraget och dess stränder 
med tillhörande sjöar, från fortsatt exploatering (Länsstyrelsen 1989a). Det var då känt att 
vattendraget regelbundet hyste utter (tex Rosendal 1987) samt att flodpärlmussla förekom 
(Länsstyrelsen 1989a & Norstedt 1992). Reservatsbestämmelsema har för avsikt att bibehålla 
vattendragets naturliga strand- och vattenbiotoper och minska risken för negativ påverkan från tex 
markanvändning i vattendragets närhet främst för att skydda den lokala utterstammen 
(Länsstyrelsen 1989 a). Vattendraget och dess sjöar har varit måttligt försumingspåverkade, vilket 
lett till omfattande kalkningsinsatser i samtliga större sjöar inom reservatet sedan 1984. Med 
kalkningama har skapats förutsättningar för att inga försurningsskador skall uppstå i sjöarna och 
vattendragen. Totalt har ca 6000 ton kalk spridits i Hemlingsån, dvs i genomsnitt ca 550 ton per 
år, till en årlig genomsnittskostnad av ca 400 000 kr. Efter reservatsbildandet har det genom 
riktade, läns-omfattande, inventeringar försatt konstaterats att utter frekvent nyttjar stora delar av 
vattensystemet och att flodpärlmusslepopulationen i delar av vattendraget lyckas med sin 
reproduktion, åtminstone finns individer som tillkommit under den senaste 20-årsperioden 
(Länsstyrelsen i Västernorrland opubl.). Det senare en ovanlighet i övriga vattendrag i 
Hemlingsåns närhet.

Det finns således starka skäl, tack vare de höga naturvärdena, att bedriva markanvändning och 
övrigt nyttjande och exploatering i och nära vattendraget med stor försiktighet och enligt de 
hänsynsregler som gäller för tex skogsbruket. Till detta skall läggas att de regler som gäller för 
reservatet ytterligare skall förstärka skyddet för Hemlingsåns biologiska mångfald. Detta 
tillsammans med att ingen annan uppföljning på hur hänsynsreglema följs i naturreservatet gör att 
Hemlingsån är ett mycket bra studieobjekt vid ett test av en metod som skall beskriva vattendraget, 
dess närmiljö och omgivning samt olika typer av påverkan.

3 Karter i ngsmetoden
Karteringsmetoden går i korthet ut på att det undersökta vattendraget studeras med avseende på 
vattenbiotoper, närmiljö 0-30 m från stranden, omgivning 30-200 m från stranden samt olika typer 
av påverkan i dessa miljöer. Omgivningen studeras först med hjälp av flygbilder där någorlunda 
homogena sträckor i vattendraget beskrivs avseende på markanvändning. Korrigeringar görs i det 
efterföljande fältbesöket. Vid fältbesöket fotvandras den undersökta vattendragssträckningen i sin 
helhet och karaktärisering av närmiljön görs i någorlunda homogena sträckor på ömse sidor vatten
draget med avseende på markanvändning och marktyp. Förekomst av skyddszon mot vattendraget 
noteras samt marktyp inom denna. Vattenbiotopen beskrivs i någorlunda homogena sträckor med 
avseende på bredd, djup, bottensubstrat, vattenvegetation, strömförhållanden, skuggning etc. Före
komst av viktiga strukturelement i närmiljö och vattenbiotop beskrivs också, tex ravin, nipa, 
sammanflöden, utströmmngsområden etc. Olika typer av mänsklig påverkan beskrivs också, tex 
flottledsrensningar, dammar, vägövergångar etc. Dessutom beskrivs samtliga vandringshinder. 
Samtliga parametrar, variabler och företeelser kvantifieras, vilket leder till att kvantitativa, såväl 
som kvalitativa beskrivningar kan göras utifrån materialet. Se vidare Halidén mfl (1997),
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inventerings-protokoll, bilaga 8, 'Instruktion för ifyllande av inventeringsprotokoll' i bilaga 9 samt 
Söderberg mfl (1997).

4 Resultat
Fältarbetet har utförts av Pelle Molin och Nina Ålander under perioden 970716-27. På grund av 
tidsbrist har inte hela Hemlingsån karterats vid detta tillfälle. Högsta prioritet har givits de övre 
delarna av vattendraget, uppströms sjön Västborgaren (se karta, bilaga 1). Därefter har 
vattendragets nedersta del också karterats, från sammanflödet med Gideälven till dammen vid 
minikraftverket i Hemling.

Samtliga insamlade data har sammanställts kvantitativt och redovisas som bilagor (bilaga 5-7) i 
denna rapport, dels för separata delsträckor av vattendraget dels för hela den karterade sträckan 
sammanslaget. För detaljer hänvisas således till dessa sammanställningar. Ytterligare insamlat 
material, främst avseende skisser och måttbeskrivningar av vandringshinder har utelämnats i denna 
rapport. Det insamlade materialet kan naturligtvis användas for mer kvalitativa beskrivningar som 
framtagande av dels kartor över markanvändning i närmiljö och omgivning, eller för kartor över 
utbredning och marktyper i skyddszonen, eller för kartor över viktiga strukturelement eller över 
rensningar eller vandringshinder etc, dels planer för åtgärder i syfte att restaurera kraftigt 
påverkade miljöer, som biotopåterställning efter flottledsrensning eller eliminering av artificiella 
vandrings-hinder. I denna korta rapport redovisas inga sådana analyser och åtgärdsförslag. Här 
redovisas endast kartor över karterade delsträckor i vattendraget (bilaga 1), karta över misslyckad 
hänsyn vid hyggesbruk i vattendragets närhet (bilaga 2), karta över fynd av utterspårtecken (bilaga 
3) samt karta över vandringshinder (bilaga 4).

Sedan följer en kort beskrivning av allmänintrycket av den inventerade delen av vattendraget med 
karteringsmaterialet och i viss mån minnesintryck som grund. Under respektive rubrik beskrivs 
också vissa av beräkningarna i sammanställningarna samt några övriga analyser. I övrigt hänvisas 
alltså till de kvantitativa (och i viss mån kvalitativa) redovisningarna i bilagorna 2-7, samt för 
bedömningskriterier till bilaga 9.

4.1 Omgivningen
Omgivningen 30-200 meter från stranden på ömse sidor av vattendraget karteras med hjälp av 
flygbilder i första skedet. Sträckor med någorlunda homogen sammansättning avgränsas och 
marktyp registreras. Korrigeringar av bedömningar och sträckavgränsmngar görs sedan i fält. 
Dominerande marktyp anges samt dessutom i förekommande fall ytterligare marktyper som 
komplement. Bilden av sträckans omgivning kan därmed ges en grov översikt utan att förlora vissa 
detaljer. Bedömningar görs i en tregradig skala där 3 innebär >50% täckning och 2 innebär 5-50% 
täckning och 1 innebär <5% täckning.

4.1.1 Marktyper
I Hemlingsåns omgivning dominerar barrskog. 63% av omgivningen utefter Hemlingsån 
domineras av barrskog. Det förekommer dock viss variation utefter vattendraget och i den nedersta 
sträckan dominerar blandskog i ca 50% av omgivningen. Övriga viktiga marktyper i Hemlingsåns 
omgivning är olika våtmarker av kärrtyp, 16% av ogivningen domineras av kärrmark i hela den 
karterade delen av vattendraget (varierar mellan 0 och 30%). Hygge och blandskog dominerar i 
vardera ca 11% av vattendragets omgivning. Lövskog förekommer också som dominerande 
marktyp (4%), liksom åker och öppen mark (0,3 resp 0,9%). Väger man in även icke dominerande 
förekomst av de olika marktyperna - längdviktade medelvärden - så finner man att tex våtmarker 
är betydligt vanligare än vad värdet för område med dominans indikerar, våtmarker är ju oftast 
tämligen begränsade i storlek men finns vanligt utspridd i landskapet. Samma mönster gäller för 
hyggen, och är även accentuerad för 'artificiell mark' som främst utgörs av vägar.
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4.2 Närmiljön
Närmiljön defineras som en 30 m bred zon intill vattendraget. Både marktyper och 
vegetationstyper karteras och anges i samma tregradiga skala som för omgivningen, detaljrikedom 
ökas genom att vegetationstyp bedöms.

4.2.1 Vegetationstyper
En stor variation av mark- och vegetations typer förekommer nära vattendraget. Öppna icke 
hävdade våtmarker förekommer som dominerande vegetationstyp i ca 25% av närmiljön. Så kallad 
övrig skog (barr-, bland- och löv-) som främst utgörs av flerskiktad naturligt föryngrad skog ofta 
med blandad trädslagsfördelning är också dominerande i ca 25-30% av närmiljön.

Ungskog och hyggen dominerar i ca 13% av närmiljön sett över hela den karterade delen av 
vattendraget. Värdet varierar i de olika delsträckorna, i Hemlingsån nedströms minikraftverket och 
i Bredsjöbäcken dominerar hyggen och ungskog i 24 respektive 36% av närmiljön medan i 
Bredsjöån dominerar vegetationstypema i bara 4% av närmiljön. Andelen hygge i dessa siffror är 
genomgående högre med Abborrsjöbäcken och Stensjöbäcken som undantag. Detta kan tolkas som 
att skogsbruket under senare år lämnat större hänsyn mot vattendraget än tidigare, man bör dock 
komma i håg att hyggesfasen är kortare än ungskogsfasen samt att ungskog kan uppkomma efter 
andra störningar än hygge, tex efter upphörd hävd etc.

4.2.2 Skyddszon
Skyddszon defineras här som en zon längs vattendraget med avvikande vegetations- eller marktyp 
jämfört med närmiljön och omgivningen. Avvikelsen är ofta så att vid avverkning kan zonen sparas 
utan sörre ekonomiskt bortfall. Skyddszonens bredd bedöms och anges i en fyrgradig skala där 
0=saknas eller obetydlig (<3m), l=liten (3-lOrn), 2=måttlig (1 l-30m), 3=stor (>30m).

1 genomsnitt förekommer skyddszon vid nära 80% av vattendragsssträckan där naturliga 
vegetationstyper dominerar i närmiljön och vid ca 95% av vattendragssträckan där hygge 
dominerar. Hygge dominerar i 4600 m av omgivningen (ca 11%) Inom denna sträcka finns 
skyddszon vid 4540 m, i varierande bredd (3-30m), med längdviktat medelvärde på 2,3. Vid 1170 
m (25%) av denna sträcka domineras även närmiljön av hygge och det längdviktade medelvärdet 
för skyddszonens bredd är 1,5. Detta är tämligen självklart, att om skyddszonen är smalare går 
hygget närmare vattendraget, dvs in i närmiljön. Det finns således ingen tendens att spara skog 
bredare än den bredd skyddszonen 'framtvingar'. Hur fungerar då skyddet av skyddszonen? Där 
omgivningen domineras av hygge (4600 m) dominerar hygge i skyddszonen vid 990 m (22%). 
Totalt dominerar hygge i skyddszonen vid 1230 m (240 m där andra marktyper än hygge 
dominerar i omgivningen). De flesta av dessa hyggen bör ha tillkommit efter instiftandet av 
reservatet och det kan inte anses tillfreds-ställande att skogsbruket inte lämnar skyddszonen i så 
stor utsträckning som 1/4 av sträckan. Dessa redovisade siffror gäller alltså för hyggen med max 
1,3 m höga träd, dvs tämligen nya avverkningar (10-15 år??). För att studera hur skyddszonen 
sparats tidigare kan vi bara titta på hur stor andel av skyddszonen som består av ungskog (R2), inga 
noteringar om skogens ålder görs ju för omgivningen. Ungskog kan uppkomma vid andra 
förutsättningar än efter en hyggesfas, tex efter avbruten markhävd, efter period med bäverstöming 
av strandmiljön etc. Ingen notering görs över hur ungskogen uppstått, varför kommande siffror är 
tämligen osäkra. 4610 m (13,5%) av den totala skyddszonen (34 310 m) vid Hemlingsån består av 
ungskog (röjningsskog upp till ca 20 år e dyl). Motsvarande siffra för hygge är alltså 1230 m (3%). 
Även om man beaktar att ungskogsfasen varar något längre än hyggesfasen är siffrorna ändå 
hoppingivande, skogsbruket klarar skyddszonen bättre i dag än vad tidigare skogsbruk gjort. 
Skyddet av Hemlingsån kan således ha bidragit till ett bättre hänsynstagande. Det finns dock inga 
motsvarande studier i ett vattendrag utan naturreservatsskydd, varför det är omöjligt att säga om 
det är reservatsskyddet eller de allmänt bättre genomförda hänsynstagandena som står för 
förbättringen. Kartor över var skyddet av skyddszonen vid hyggesbruk inte fungerat finns 
redovisade i bilaga 2.
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Kopplat till skyddszonen är också till viss del strandvegetationens skuggande effekt. Avverkas 
skyddszonen minskar skuggningen av vattendraget. Naturligtvis förekommer biotoper där relativt 
öppen myr eller naturliga öppna marker leder till ingen eller mycket liten skuggning. Här redovisas 
därför endast uppgifter för sträckor där möjlighet till förbättring av skuggningen finns. Vid 17% 
(6730 m) av strandlängden bedöms det finnas möjlighet att förbättra skuggningen. Dvs där 
skuggningen skulle vara bättre om skyddszonen inte skulle vara exploaterad. Detta kommer kanske 
inte låta sig göras och i de flesta fall kommer ju en ny skogsgeneration av löv som ganska snabbt 
kommer att förbättra skuggningen.

4.3 Vattenbiotoperna
Karteringen av Hemlingsån genomfördes vid medelvattenföring. Vattendraget faller ca 215 m från 
den högst belägna sjö i reservatet till mynningen i Gideälven. Totalt finns inom reservatet 24 sjöar 
(vattendragets sjöprocent är 7,8) varav 16 st finns inom den karterade sträckan.

4.3.1 Bottensubstrat
Figur 1 och figur 2 visar relativa fördelningar av de olika bottensubstratklassema (Längdviktat 
medelvärde) för vattendragssträckor med olika medelbredd (fig. 1) och med olika dominerande 
vattenhastigehet (fig. 2). Vattenhastighet påverkar fördelning av olika bottesubstrat mer än vad 
medel-bredden gör. Värt att notera är att mängden block är relativt liten, mindre än mängden sten, 
i den största breddklassen (>10 m) vilket avviker från mönstret i de andra breddklassema. Detta 
beror sannolikt på att de bredare delarna av vattendraget är mycket hårt flottledsrensat, vilket 
innebär att block sprängts ner och forslats upp på vattendragets stränder. Block är altså bristvara 
i vattendraget och påverkar sannolikt vattenhastigehet och heterogenitet i bottenstruktur. Se vidare 
under 4.3.3 och 4.3.4.

Genomsnitt
—X— 0-3 m

3-6 m
6-10 m
>10 m

Grov
detritus

Fin
detritus

Block

Figur 1. Relativ fördelning (längdviktade medelvärden) av olika bottensubstrattyper i olika breddklasser av Hemlingsån, 
där skalan går från 0 till 3 och där 0 = lugnflytande, 1 = svagt strömmande, 2 = strömmande, 3 = forsande. Bredder avser 
medelbredd i respektive sträcka.
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Genomsnitt 

Lugnflytande 

Svagt strömmande 

—X—Strömmande 

Forsande

Grov Fin Lera Sand Grus Sten Block Häll
detritus detritus

Figur 2. Relativ fördelning - längdviktade medelvärden - av olika bottensubstrattyper vid olika vattenhastigheter i 
Hemlingsån, där skalan går från 0 till 3 där 0 = lugnflytande, 1 = svagt strömmande, 2 = strömmande, 3 = forsande. 
Vattenhastigheter avser dominerande vattenhastighet - strömtyp i respektive sträcka.

4.3.2 Vattenvegetation
Vattenvegetationen domineras i alla delsträckor av övervattenvegetation, emerser, dvs arter som 
sjöfräken, olika starrarter, vass, topplösa etc. Övriga grupper med stor del av växtsamhället är 
submerser med hela blad, dvs natearter och igelknopp etc, 'övriga' påväxtalger samt Fontinalis 
(näckmossa).

Ett par av växtgruppema har analyserats med avseende på vilka faktorer som gynnar/missgynnar 
dem. Jämförelserna är gjorda så att karaktäristika för sträckor med förekomst av de undersökta 
växterna är jämförda med genomsnittet för alla vattensträckor, på så sätt har olika faktorer som 
verkar gynnande respektive missgynnande sållats fram.

Fontinalis gynnas av relativt sett (jämfört med materialet i genomsnitt) mindre medelbredd, mindre 
medeldjup och högre vattenhastighet (Vilket ju också leder till grövre bottenstruktur, med mindre 
av de finare -findetritus, ler, sand och grus - och mer av de grövre bottenmaterialen - sten och 
block.). Vidare gynnas Fontinalis av mindre förekomst av övriga högre makrofyter, mer förekomst 
av alger samt mer skuggning av vattendraget.

Gröna trådalger gynnas av lägre medeldjup, mindre förekomst av övrig vegetation förutom 
Fontinalis och övriga alger (som gynnar förekomst av trådalger) samt av högre vattenhastighet 
(Vilket ju också leder till grövre bottenstruktur, med mindre av de finare -findetritus, ler, sand och 
grus - och mer av de grövre bottenmaterialen - sten och block.). Notervärt är att minre skuggning 
av vattendraget inte gynnar gröna trådalger, snarare är lokalerna med gröna trådalger mer skuggade 
än genomsnittet.
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4.3.3 Strömförhållanden
En notering som gjorts, men som inte kan verifieras genom data från karteringen (pga att 
erfoderligt material för en sådan analys inte insamlas vid kartering), är att andelen forsande vatten 
i Hemlingsån är högre tack vare de omfattande rensningarna av vattendragets botten. Det är således 
mycket troligt att genomsnittliga vattenhastigheten skulle ha varit något lägre om inte Hemlingsån 
vore så hårt rensad som den är. Se vidare under 4.3.1 och 4.3.4.

4.3.4 Rensning
Rensning av vattendraget förekommer i alla utom två av vattendragssträckoma (Abborrsjöbäcken 
och Bredsjöbäcken) 57 av 100 vattensträckor (48% av Hemlingsåns längd) är rensade i högre eller 
lägre grad. Rensningarna är gjorda för att underlätta flottning i vattendraget. De block som ansetts 
legat i vägen för det framrusande timret har forslats upp på stränderna, ofta efter det att blocken 
sprängts sönder. Detta skapar stenvallar på stränderna som alltså vallar in vattendraget långa 
sträckor. Vattnet tillåts inte svämma ut över stränder och strandnära skog under högflöden och 
mindre sidofåror är oftast avstängda av dessa stenvallar vilket lett till att det torkat ut eller minskat 
i storlek och betydelse. Vattenhastigheten genom sådana avsnitt blir sannolikt påtagligt högre och 
heterogenitet i vattenmiljöer minskar drastiskt. Se vidare under 4.3.1 och 4.3.3.

4.3.5 Utter & flod pär I mussla
Utterförekomsten i Hemlingsån har tidigare dokumenterats tex av Rosendal (1987) samt senare 
av Länsstyrelsen i Västernorrland (opubl). Denna utterförekomst är ett av huvudskälen till 
bildandet av reservatet. Under karteringen har viss ansträngning gjorts att finna revirmarkeringar 
av utter i form av spillning på skyddade platser samt övriga utterspårtecken. Olika spårtecken 
återfanns på 10 platser i vattendraget. Karta i bilaga 3 redovisar fynd av spår och spårtecken av 
utter.

Under biotopkarteringen har förekomst av flodpärlmussla noterats i de vattendragssträckor där de 
kunnat konstaterats. Dock skall nämnas att ingen vattenkikare har medförts vilket innebär att 
endast musslor som finns i avsnitt med låg vattenhastighet och relativt litet djup kunnat 
observerats. Förekomst av små musslor är mkt svår att konstatera utan vattenkikare, således har 
inga musslor <50 mm konstaterats under karteringen. Musslor noterades dock i åtta 
vattendragssträckor, men samtliga i en och samma delsträcka nämligen i Storselsån. Vid riktad 
inventering uförd av Länsstyrelsen i Västernorrland 1996 (opubl.) har flodpärlmussla hittats endast 
i samma delsträcka som under karteringen. I delar av denna sträcka visar populationen god 
rekrytering och det finns gott om musslor mindre än 50 mm. Vid inventering utförd av 
Ömsköldsviks kommun (Norstedt, 1992) har endast större individer påträffats i vattensystemet.

4.4 Biflöden och diken
Till den karterade sträckan av Hemlingsån rinner nio mindre vattendrag. Ett av dessa bedöms 
kunna utgöra erosionsrisk, dvs vattendraget kan medföra partikulärt material till huvudflödet som 
kan vara negativt påverkande. Diken förekommer dels i det igenväxande jordbrukslandskapet 
längst ned i vattendraget dels som markawattnande diken i skogsbruket längre upp. Totalt hittades 
11 diken, dvs ett var 1850:e meter i genomsnitt. Den karterade delen av Hemlingsån är inte hårt 
påverkad av diken, men de diken som finns kan medföra problem. Endast två av dikena har dock 
bedömts utgöra risk för erosionsskador.

4.5 Vandringshinder
Totalt återfanns under karteringen 15 vandringshinder, fyra av dessa är naturliga och resterande 
11 är alltså artificiella. Av dessa är åtta st någon typ av dammkonstruktion, två är vägtrummor och 
en är ett ursprängt forsparti. Vid 10 av dessa 11 bedöms möjlighet finnas att åtgärda hindret genom 
utrivning av hela eller delar av damm eller omläggning av vägtrumma. Vid ett av vandringshindren 
(minikraftverksdammen) kan eliminering av vandringshindret vara mycket svårt eftersom dammen 
fortfarande utnytjas. Se vidare bilaga 4.
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4.5.1 Kompletterande inventering
Paralellt med karteringen utvecklades också en ny metod för inventering av vandringshinder och 
vägövergångar. Av denna anledning vandrades även samtliga övriga delar av Hemlingsåns 
naturreservat i ett metodtest för att finna samtliga vandringshinder och vägövergångar. Samtidigt 
med denna metodtest och metodutveckling beskrevs samtliga funna vandringshinder med de 
protokoll som används vid biotopkarteringen. Resultatet av denna kompletterande inventering kan 
också ses i bilaga 4. Metodtestet tillsammans med presentation av den utvecklade metoden 
redovisas av Molin (1998).

5 Sammanfattning & slutsatser
I rapporten redovisas resultat av en kartering av biotoper i och i anslutning till delar av 
Hemlingsåns naturreservat. I första hand konstateras att skogsbruket i vissa fall inte lämnar 
tillbörlig hänsyn vid avverkningar i vattendragets närhet, trots allmänna hänsynsregler och 
särskilda reservatsföreskrifter. Riktlinjerna i reservatsbeslutet (Länsstyrelsen 1989a), som har till 
syfte att skapa förutsättningar för att målet med reservatet skall uppfyllas, tillgodoses således inte. 
Vid en jämförelse med hänsyn lämnad före reservatsinrättandet kan dock en positiv skillnad i 
hänsynstagande till vattendraget och dess närmaste landmiljö skönjas. Den totala påverkan från 
skogsbruk nära vattendraget kan sannolikt betecknas som betydande, inte minst om man till 
avverkningarna lägger de diken som i flera fall mynnar direkt i ån, samt de skogsvägsövergångar 
som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenorganismer eller riskabla passager för utter.

Det konstateras vidare att vattendraget i stort sett undantagslöst, påverkats mycket kraftigt av 
flottningeepokens rensningar och dammbyggen. Långa sträckor av vattendraget har ett tämligen 
kanallikt lopp med stora vallar av block på stränderna, vilka hinrar vattnets expansion i bredd 
under höga flöden och sannolikt medför mycket höga vattenhastigheter under dessa flödestoppar. 
Mindre sidofåror är i allmänhet avstängda med stenbarriärer. Dammar och rester av 
flottningsrännor utgör i många fall vandringshinder och minskar därmed spridning och 
kolonisation av arter helt knutna till vattnet. De kvarvarande populationema blir således dessutom 
mer isolerade från varandra.

Ett hårdare arbete för att öka hänsynstagandet vid skogsbruk etc, en stor insats för att återställa 
vattendragets naturliga lopp genom biotovårdande åtgärder och eliminering av vandringshinder 
(dammar och vägtrummor) samt förbättrade möjligheter för passage av utter under vissa broar är 
nödvändiga för att reservatsstatusen skall kunna betraktas som ett effektivt skydd för den 
biologiska mångfalden i allmänhet i Hemlingsån och för uttrarna i synnerhet.

Erkännanden
Tack till Nina för dagarna i fält samt till Anton Halidén, länsstyrelsen i Jönköping för databasen 
för bearbetning av data. Naturvårdsverket, naturresursavdelningen finnansierade karteringen. 
Dessutom ett särskillt tack till den där björnen som lufsade över vägen vid Västborgaren den där 
sena kvällen efter den där varma dagen den där sommaren då regnet glömde bort oss.
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Bilaga 5
Vattendragsvisa sammanställningar



HEMLIN6SÅN Längd: 45<)0 m
Sträckan nedströms minikraftverket i hemling

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 18
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 30 Min: 0 Medel: <1,4
Areal (m2, exkl. dammar): 42 430
Ojup(m): Max: 2,0 Medel: 0,72
Antal sträckor som utgörs av damm: 0
Dammarnas längd (m): ( %) Dammarnas yta (m2):

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt (m): 1230 (26,8%) Ringlande (m): 1770 (38,6%) Meandrande (m): 1540 fe,6%)

BOTTENSUBSTRAT
Substrat (mm) Längd m dominans Areal m dominans Längdvikt
Grov detritus: m (%) m2 (%) 1,46
Fin detritus: m (%) m2 (%) 1,22
Lera (<0,02): m (%) m2 (%) 0,76
Sand (0,02-2): 1140 m fa.9%) 10 710 m2 (24,4%) 1.77
Grus (2-20): 820 m 07.996) 6560 m2 053%) 1,46
Sten (20-200): 1340 m fco.3 K) 16 740 m2 M 1,65
Block (>200): 1140 m (24,8%) 8870 m2 (20,7%) 1,44
Häll (>4000): m (%) m2 (%) 037

Längdviktat medelvärde (0-2. där o=saknas. 2=riklig)

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-2. där o=saknas och 7=rikligt
Total vegetationstäckning: 1,4

Övervattensväxter: i,o flytbladsväxter: 0,3 Undervattensväxter m hela blad: 0,4
Ondervattensväxter m fina blad: 0,8 Rosettväxter: 0,0 Trådalger: 0,1
Övriga påväxtalger: 03 fontinalis eller likande: 0,7 Kuddliknande mossor: 0,4

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Näckmossa, Starr, Hårslinga, Gröna trådalger, Övriga påväxtalger, 
Igelknopp, Sjöfräken, Topplösa

STRÖMFÖRHÅLIANDEN
Vattenföring vid inventeringstillfället: (a 3,8 m!/s 
Vattennivå vid inventeringstillfället: Medel

Strömtvp (m/s)
0. Lugnflytande (< 0,2)
1. Svagt strömmande (>0,2)
2. Strömmande (<0,7)
]. forsande (>0,7)

Längd m dominans 
nqom (25,4%) 

410 m (8,4 %) 
1870 m (40,7%) 
1120 m (24,4%)

Längdviktat medelvärde: 1,64 
(skala 03)



Skuggning
Klass o, o%
Klass i, <5%
Klass 1,5-50%
Klass B, >50%

Längd m dominans
m (%)

150 m (5,4%)
»40 m (71,8%)

950 m (10,7%)

Längdviktat medelvärde: 1,13 
(skala 0-3)

DÖD VED
Död ved
Klass 0, stockar saknas
Klass i, <6 stockar/loom 
Klass 1,6-15 stockar/100 m 
Klass 3, >15 stockar/ioo m

Längd m dominans
1400 m (30,5 %)
1650 m (35,4%)
1190 m (15,9 %)

350 m (7,6%)

Längdviktat medelvärde: 1,11 
(skala 0-3)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd (m) Area fm1) inkl. dammar Längdviktat medelvärde:
Lekområde, klass 0 1910 (41,6%) 15110 fö,4%) (skala 0-3)
Lekområde, klass 1 630 (13.7%) 6400 (14,9%)
Lekområde, klass 1 840 (18,3%) 8560 (19,9%)
Lekområde, klass 3 1110 (26,4%) 11760 (29,7%)

Uppväxtområde, klass 0 660 (14,4%) 3600 (8,4%) Längdviktat medelvärde:
Uppväxtområde, klass 1 1110 (48,1%) 18870 (44,0%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 1 1180 M 11480 (27,9%)
Uppväxtområde, klass 3 540 (n,8%) 8480 (19,8%)

Ståndplatser, klass 0 50 (1,1%) 0 (%) Längdviktat medelvärde:
Ståndplatser, klass 1 1810 (61,4%) 18500 (66,4%) (skala 0-3)
Ståndplatser, klass 1 1140 (25,9%) IP (21,9%)
Ståndplatser, klass 3 SO (n,S%) 5010 (n,7%)

RENSAT / PÅVERKAT
Tvd av påverkan Antal Dlatser: Tor längd fm) Tvd av Dåverkan Antal Dlatser Tot längd fm)
Torrfåra: 1 150 (33%) Kulvertering: 1 50 (1,1%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: 8 1250(27,1%) Korsande vägar: 0

Rensning Antal Dlatser: Tot längd (m)
1. Försiktig rensning: 4 1130 (14,6%) Längdviktat medelvärde: 0,75
1. Kraftig rensning: 6 990 (11,6%) (Skala 0-3)
3. Omgrävd: 1 110 (1,4%)

Diken Antal-, Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 3 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid ost Dikenas medelbredd:
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns skyddszon vid 3 it Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör 0 Bland dikena finns översilningszon vid ost

k vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad för vidare detaljer.



Tillrinnande vattendrag: ] sr
Sammanfldde: i st
Sjöutlopp: o st
Sjöinlopp: o st
Strömnacke: i sr
Hölja: o st

VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENT
Kvillområde: i st
Delta-. o st
Korvsjöar: o st
Utströmniningsomr. / källa: i st
Ravin: i st
Brant strand: 4 st
Nipa/ brink /skredärr: 3 st

Stenbro e ler rest av:
Damm av sten-. 
Annan stensättning: 
Annan damm:
Annat (se protokoll):

0 st
0 st
0 st
0 st
0 st

Lokal: Jon-Larsforsen
VANDRINGSHINDER

Typ av hinder: fors/fall 
Bedömning Mört: Definitivt

Fallhöjd: 1,2 m Naturligt hinder: JA
Bedömning Öring: Partiellt

Lokal: Minikraftverket i Hemling Typ av hinder: Damm
Bedömning Mört: Definitivt

fallhöjd: 3,o Naturligt hinder: NEJ ?
Bedömning Öring: Definitivt

Se vidare i komplett register över vandringshinder för vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka 1. Harr, Gädda, Mört, Succesivt mer strömmande och grundare ju högre upp i sträckan man kommer.
Sträcka 2. Drillsnäppa, Harr
Sträcka 5. Vägövergång dåligt utteranpassad. Ingen landbrygga, endast enstaka block.
Sträcka 7. Vägövergång saknar landbrygga för utter.
Sträcka to. Två stängda sidogrenar på vardera sidan. Gott om block upplagda på båda stränderna.
Sträcka 11. Avstängd sidogren på högra sidan, (a 50, huggna block utgör avstängning och erosionsskydd.
Sträcka 12. Nästan torrlagd sidofåra m stillastående vatten på höger sida. Helt igenväxt m träd 0 buskar. Liten sidofåra m. rinnande vatten 
på höger sida i övre delen av sträckan (se även sträcka 13), avstängd med vall av block. Hällarna vid forsen sannolikt utsprängd.
Sträcka 14. Ytterkurva på högra sidan stensatt m huggna block. Innanför på stranden strandäng med viss översilning 
Sträcka 15. Bro med bra anpassning för utter. Bron går högt över ån. Blockrika stränder, rensat.
Sträcka 16. Grävd kanallik fåra från kraftverket. Ursprungliga fåran = sträcka 18.
Sträcka 17. Tub m vatten från damm till kraftverk. Underjordisk.
Sträcka 18. Vallar av huggna block delvis längsstränderna. Minimalt flöde.



LANDBIOTOPER
Antal delsträckor: 61 st (17 st på höger och ^4 st på vänster sida)
Strand längd: q 090 m

MarktvD Längd (m
MARKTYPER 1 VATTENDRAGETS OMGIVNING (30-200 m)

, där 0=saknas ö 5=> co% täcknmed dominans (% avtot) längdviktat medelvärde, skala 09
BA - Barrskog 1150 m 0,56
Bl - Blandskog 4680 m (51,5%) 1,70
L - lövskog 1720 m 08,9 %) 0,85
K - Kalhygge W m (10,2%) 0,42
H - Hällmark m (%)
Å -Åker 130 m 0,4%) 0,14
0 - Öppen mark 380 m (4,2%) 0,65
V ■Våtmark m (%)
VK ■Våtmark, kärr m (%)
VM ■Våtmark, mosse m (%)
A -Artificiell mark m (%) 0,09

VEGETATIONSTYPERI VATTENDRAGETS NÄRMILJÖ (0-30 m)
Vcgctationstyp längd (m) med dominans (% avtot) längdviktat medelvärde, skala 0-2, där o=iaknai &2=><;o% täckn 
BAS^ - Gammelskog, barr m (%)
BLS3 - Gammelskog, blandad m (%)
ISS3 ■ Gammelskog, löv 240 m (2,6%) 0,08
BA) - Äldre produktionsskog, barr 350 m (8,0%) 0,17
BL) -Äldreproduktionsskog,blandad 720 m (7.9%) 0,26
LSS -Äldreproduktionsskog,löv m (%)
BAG -Yngreproduktionsskog,barr 180 m (2,0%) 0,06
BIG -Yngreproduktionsskog,blandad 1070 m (11,8%) 0,41
l)G -Yngreproduktionsskog,löv 820 m (9,o%) 0,27
BAR2 - Ungskog, barr m (%)
BLR2 - Ungskog, blandad m (%)
LSR2 - Ungskog, löv 1790 m (19,7%) 1,06
BAS4 - Övrig skog, barr m (%)
BLS4- Övrig skog, blandad 710 m (7,8%) 0,50
LSS4 - Övrig skog, löv 2250 m (24,8%) 0,90
K - Kalhygge 410 m (4,5%) 0,22
H - Hällmark m (%)
Åi - Brukad åkermark m (%)
Å2 - Ej brukad åkermark m (%) 0,07
Öi - Hävdad öppen mark 130 m 0,4%) 0,04
Ö2 - Ej hävdad öppen mark 420 m (4,6%) 0,68
VKi -Öppen, hävdad våtmark m (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark m (%)
VK3 - Trädbevuxen våtmark m (49,0%) 0,04
VMi -Trädbevuxenmosse m (%)
VM2 -Öppenmosse m (%)
Ai - Tomtmark m (%) 0,03
A2 -Väg m (%) 0,12
A3 -Industri m (%)
A4 -Tätort/bebyggelse m (%)
As - Övriga, ej hårdgjorda ytor m (%)



Summa naturliga vegetatiomtyper (Hit räknas % S, 6, Rz, 54. H, Öl, Ö2, VKi, VK2, VK}, VMi samt VMi): 8 680 m 
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Åi, Å2, samt Ai-As): 410 m

SKYDDSZON
Vid sträckor som domineras av
NATURLIGA VEGETATIONSTYPER Längd (m) (% avtot) Längdviktar medelvärde: 2,06
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon z (bredd 10-30 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

1090 m (12,2%)
960 m (io,8 %)

3690 m (41,3%) 
m M

skala 0-3

Vid sträckor som domineras av
KALHYGGE Längd (m) f% av tot) Längdviktat medelvärde: 1,68
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon ] (bredd >30 m)

m [%)
130 m (%)
280 m (%)

m (%)

skala 0-3

Vid sträckor som domineras av
ARTIEICIELL MARKANVÄNDNING Längd (m)(% avtot) Längdviktat medelvärde:
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m (%)
Skyddszon i (bredd 3-10 m) m [%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) m (%)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) m (%)

Dominerande marktvDer i skvddszon

skala 0-3

Mot SKOG: Längd(m) Mot HYGGE. Längd (m) Mot ARTIEICIELL MARK: Längd (m)
- Gammelskog (%) (°/o) (%)

i - Äldre prouktionsskog 5D0 (7,i%) (%) (%)
G - Yngre produktionsskog 170 M {%) (*)
R2 - Ungskog W M (%) (*)
54 -Övrigskog 2890 fö,o%) (%) (°/o)

K - Kalhygge W P (5,0%) (%)
H - Hällmark (#) (%) (°/o)

Åi - Brukad åkermark (%) (%) (%)
h - Ej brukad åkermark (%) (%) (%)
Öi - Hävdad öppen mark (%) {%) (%)
Ö2 - Ej Hävdad öppen mark 900 (10,9 %) [%) (°/o)

VKi -Öppen, hävdad våtmark (%) (%) (#)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark (%) (%) (%)
VK} - Trädbevuxen våtmark 160 (1,9 %) (%) (%)
VMi - Trädbevuxen mosse (%) (%) (°/o)

VM2 -Öppenmosse (°/o) (%) (*)
Ai -Tomtmark (%) (%) (K)

Ä2 -Väg (%) (%) (%)
A3 - Industri (%) (%) (%)
A4 -Tätort/bebyggelse (*) (%) (K)

A$ - Övriga, ej hårdgjorda ytor (%) (%) (*)



VATTENNÄRA ZON
Klass Länjzdfm) (% avtotl Längdviktar medelvärde: 0,40
Vattennära zon, klass 0 (saknas): 5780 (b],b%) skala 0-3
Vattennära zon, klass 1 (liten): 2 <)5o
Vattennära zon, klass 2 (måttlig): 360 (4,0%)
Vattennära zon, klass 3 (stor) 0 (%)

BUSKSKIKT
Klass Längd fm) (% avtotl Längdviktar medelvärde: 2,21
Buskskikt, klass 0 (saknas): 0 (%) skala 0-2
Buskskikt, klass 1 (sparsamt): 1780 (!<),(>%)
Buskskikt, klass 2 (måttlig): 3650 (40,2%)
Buskskikt, klass 3 (rikligt) ]bbo (403%)

SKUGGNING
Klass Längd (m) (% avtot Längdviktat medelvärde: 232
Skuggning, klass 0 (ingen): 0 (%) skala 0-3
Skuggning, klass 1 (liten)- 670 (1.4%)
Skuggning, klass 2 (måttlig): 4850 (8,4%) Möjlighet att förbättre: 3 420 m (37,6%)
Skuggning, klass 3 (stor) 3570

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka i. Avverkade träd på strandbrinken.
Sträcka 31. Reningsverk m dammar.
Sträcka 32. En sparad trädrad av al på hygget, i övrigt ingen sparad skyddszon.
Sträcka 40. Röjd ung lövskog. Röjd och huggen ner till ån, Vedhuggning.
Sträcka 45. VM-zon = stängd kort (30m) sidofära.
Sträcka 46. VN-zon = stängd kort (30m) sidofåra.
Sträcka 50. VN-zon = stängd sidogren i sträckans nedre del.
Sträcka 54. Bete i skogen. Djuren ner till vattnet, dock ingen större påverkan.
Sträcka 55. VN-zon utgörs av avstängd översvämningsmark, sank, betad. Avstängd med stenmur av huggna stenblock i ytterkurva av ån. 
Sträcka 57. Tämligen nytt hygge (ej markberett ännu) utan lämnad skyddszon. Endast smal trädridå m klena träd + sly lämnad - mkt illa!! 
Delvis vid kanalens vänstra sida.
Sträcka 58. Sträckan utgörs av kanalens vänstra sida.
Sträcka 59. Sträckan utgörs av torrfårans högra siga.
Sträcka 60. Sträckan utgörs av kanalens högra sida upp till dammen.
Sträcka 61. Sträckan utgörs av torrfårans vänstra sida.



SAMMANSTALLMING BIOTOPKARTERING
STORSELSÅrt Längd: 7400 m

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 28
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 35 Min-. 5 Medel: 8,7
Areal (m1, exKI. dammar): 64310 
Djup(m): Max: 1,0 Medel: 0,74
Antal sträckor som utgörs av damm: 0
Dammarnas längd (m): ( %) Dammarnas yta (nf):

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt(m): 415 (5,7%) Ringlande (m): 6615 (89,4 %) Meandrande (m): 360 (4,9%)

BOTTENSUBSTRAT
Substrat (mm) Längd.m dominans Areal m dominans Längdviktat medelvärde (0-2, där o=saknas, 2=riklig)
Grov detritus.- m (%) m1 (%) W
Fin detritus: 2010 m (Vl%) 17450 m1 (17.1%) 1,67
Lera (<0,02): m (%) mz (%) 0,09
Sand (0,02-2): m (X) m1 (%) 1,20
Grus (2-20): 680 m M 5760 mz (9.0 %) 1,09
Sten (20-200): 1835 m (24,8%) 16 790 ml (26,1 %) 1,68
Block (>200): 2875 m (#9%) 24310 m1 (37,8%) 1,85
Häll (>4000): m (%) nf (%) 0,18

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-3. där 0=saknas och 3=rikligt
Total vegetationstäckning: 1,1

Övervattensväxter. 1,3
Undervattensväxter m fina blad: 0,6 
Övriga påväxtalger: 0,7

Flytbladsväxter: 0,5
Rosettväxter: 0,1
Fontinalis eller likande: 1,1

Undervattensväxterm hela blad: 0,8 
Trådalger: 1,0
Kuddliknande mossor: 0,7

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Gröna trådalger, fläckmossa, Starr, Sjöfräken, Gul näckros, Natearter, 
Igelknopp, Vattenklöver, Hästsvans, Rosettväxter

STRÖMFÖRHÅLUNDEN
Vattenföring vid inventeringstillfallet: (a 2,2 mVs 
Vattennivå vid inventeringstillfallet: Medel

Strömtyp (m/s) Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,33
0. Lugnflytande (<0,2) 2940 m (39,7%) (skala 0-3)
1. Svagt strömmande (> 0,2) 445 m (6,0 %)
2. Strömmande (<0,7) 2 650 m (35,8 %)
3. forsande (>0,7) 1365 m (18,4%)



Skussning
Klass o, o%
Klass i, <5%
Klass 2,5-50%
Klass 3, >50%

Längd m dominans
1400 m (18,9 %)
1760 m (23,8 %)
3380m (4$,7%)
860 m (11,6 %)

Längdviktat medelvärde: 1,50 
(skala 0-3)

DÖD VED
Död ved
Klass 0, stockar saknas
Klass 1, <6 stockar /100 m 
Klass 2,6-25 stockar /100 ra 
Klass 3, >25 stockar/ioo m

Längd m dominans
265 m (3,6%)

5575 m (753%)
1480 m (20,0 %)

80 m (1,1 %)

Längdviktat medelvärde: 1,19 
(skala 0-3)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd fm) Area (mz) inkl. dammar Längdviktat medelvärde: 1,20
Lekområde, klass 0 2485 fe, 6%) 21010 fe,7%) (skala 0-3)
Lekområde, klass 1 1110 05,0%) 9 950 05,5%)
Lekområde, klass 2 3615 (48,9%) 31830 (44,5%)
Lekområde, klass 3 140 (2,6%) 1520 0,4%)

Uppväxtområde, klass 0 1480 (20,0 %) 12000 (18,7%) Längdviktat medelvärde: 1,61
Uppväxtområde, klass 1 1430 043%) 12470 (20,2%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 2 3010 (40,7%) 24440 (38,1%)
Uppväxtområde, klass 3 1480 (20,0%) 14850 (23,1%)

Ståndplatser, klass 0 1400 (18,4%) 11200 074%) Längdviktat medelvärde: 1,48
Ståndplatser, klass 1 1305 (iM%) 11760 (18,3%) (skala 0-3)
Ståndplatser, klass 2 4595 (62,1%) 40350 (62,7%)
Ståndplatser, klass 3 100 0,4%) 1000 (1,6 %)

RENSAT / PÅVERKAT
Tvp av påverkan Antal platser: Tot längd fm) Tvo av påverkan Antal platser: Tot längd fm)
Torrfåra: 1 40 (0,5%) Kulvertering: 0 0 (%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: 12 T 445 (473%) Korsande vägar: 4

Rensning Antal platser: Tot längd fm)
1. Försiktig rensning: TT 3210 (43,4%) Längdviktat medelvärde: 0,81
2. Kraftig rensning: 6 1385 08,7%) (Skala 0-3)
3. Omgrävd: 0 0 M

Diken Antal: Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 4 Bland dikena föreligger erosionsriskvid 2 st Dikenas medelbredd:
Tillrinnande täckdiken 0 Bland dikena finns skyddszon vid 2 st Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör: 0 Bland dikena finns översilningszon vid ost

Se vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad Tor vidare detaljer.



VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENI
Tillrinnande vattendrag: 5 st Kvillområde: 2 st Stenbro e ler rest av: i sr
Sammanflöde: 0 st Delta. 0 st Damm av sten: 1 st
Sjöutlopp: 1 sr Korvsjöar: 0 st Annan stensättning: 0 st
Sjöinlopp: i st Utströmniningsomr. / källa: 8 sr Annan damm: 2 st
Strömnacke: 2 st Ravin: 0 st Annat (se protokoll): 2 st
Hölja: 2 st Brant strand: 1 st

Nipa/brink/skredärr: 0 st

VANDRINGSHINDER
Lokal: Skalberget Typ av hinder: fors/fall fallhöjd: 0,8 Naturligt hinder: JA

Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Partiellt

Lokal: Skalberget Typ av hinder: fors/fall fallhöjd: 0,4 Naturligt hinder: JA
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Partiellt

Lokal: Storselssjöns utlopp Typ av hinder: Damm fallhöjd: 2,0 Naturligt hinder: NEJ
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

5e vidare i komplett register över vandringshinder för vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMEMTARER
Sträcka i. färre växter vid sjöinloppet. Enkelbeckasin i ex. Mört. Bäver. Inventerad frän vänstra sidan av ån (i sidan).
Sträcka 2. Enkelbeckasin i ex. Bäverhydda + stigar. Minkspillning + trol. utterspillning på block i ån i övre delen av sträckan. Möret 
Inventerad från vänstra sidan av ån (i sidan).
Sträcka ]. Gädda. Mört. Bäver.
Sträcka 4. Dikesbäck Di, Mört, Bäver (sedd + spår), Gädda, Flodpärlmussla (end. större men ganska rikligt), Videsparv, Drillsnäppa. 
Sträcka 5. Kvillområde = flera små sidoflöden avstängda med stensättning. Utterskit på sten i ån. Gott om bloc i vallar på stränderna. 
Tämligen hög vattenhatighet trots svag lutning.
Sträcka 6. Sprängda (troligen) block vid stränderna. Avstängt sidoflöde. Bäver, flodpärlmussla.
Sträcka 7. Bäver, flodpärlmussla.
Sträcka 8. Sprängsten i högar på stränderna. Bäver, bäverdamm vid gräns mellan sträcka 8 och q.
Sträcka 9. Bäver, hydda på högersida.
Sträcka 10. Bäver
Sträcka 11. Bäverspårtecken, Drillsnäppa.
Sträcka 13. flodpärlmussla
Sträcka 14. flodpärlmussla (många döda). Sprängda block på stränderna. Sidoflöde på väster sida från VN-zon i sträcka 15.
Sträcka 15. Utterspillning, Bäverspårtecken, Drillsnäppa.
Sträcka 17. flodpärlmussla. Rensad endast i forsande partiet närmast gränsen mot stäcka 18. Minkspillning. Utterspillning.
Sträcka 18. Bäverspårtecken 
Sträcka iq. flodpärlmussla 
Sträcka zo. Mkt. gott om flodpärlmussla
Sträcka 21. Gott om flodpärlmusslor (även många döda). Korsande väg=gammal körväg utan bro. Mycket sprängda block. 2 
små forsnackar, ev. vandringshinder för småfisk och mört. På sina håll gott om block i vallar på stränderna.
Sträcka 22. Mycket sprängda block i vallar längs stränderna.
Sträcka 23. Sidofåra på V sidan, delvis avstängd med block ock sten.



Sträcka 14. Korsande väg = korsande stig med spångbro. Sprängblock på stränderna. Gammal förfallen stenbro på väster sida mellan ån 
och en grävd ränna som leder vatten till en gammal kvarn/såg e.dyl. Raserad trädamm på gränsen mellan sträcka 24 och 25, utgör ej 
vandringshinder. Drillsnäppa. Utterspillning. Bäver.
Sträcka 25. Raserad trädamm på gränsen mellan sträcka 24 och 25, utgör ej vandringshinder. Vattenståndet i sträckan har varit högre 
(ca 2 dm) tills helt nyligen. Metallutfällningar. Stor bäverhydda på V sidan. Minkspår. Bäverspårtecken.
Sträcka 26. Sträckans nedersta 75-ioom + sträckans översta 50m hårdare rensat (2). Avstängd sidofåra på vänster sida (avstängd med block 
och sprängblock) i början av sträcka 2f>. Ån nedsmalnad med stenvall på vänster sida (fotograferat) i början av sträckan. Samma sak i slutet 
av sträcka 26 (vid gräns mot 27) höger 6 vänster sida. Övriga delen av sträckan måttligt rensad och rätad. Ganska mkt sprängda block. Öring. 
Sträcka 27. Drillsnäppa. Bäverspårtecken. Småskrake m. 2 ungar. Sprängblock vid stränderna.
Sträcka 28. k är nersmalnad med stenvall vid utströmningsområde på vänster sida. flera stängda sidofaror på båda sidor, flera hårt rensade 
sträckor. Mycket sprängsten. Korsande väg = stig med träbro över dammen, färska bävergnag.



LANDBIOTOPER
Antal delsträckor: 16 st 
Strand längd: 14800 m

(8 st på höger och 8 st på vänster sida)

Marktyp Längd(m
MARKTYPER I VATTENDRAGETS OMGIVNING (30-200 m)

med dominans (% av tot) Längdviktat medelvärde, skala <r där o=saknas &2=><;o% täckn
BA -Barrskog
BL -Blandskog
L - Lövskog
K - Kalhygge
H - Hällmark
Å -Åker
Ö - Öppen mark
V -Våtmark
VK - Våtmark, kärr
VM -Våtmark,mosse
A -Artificiellmark

9170

710

4920

m (62,0%) 
m (%) 
m (%)
m M%)
m (%) 
m (%) 
m (%) 
m (%) 
m (33,2%)
m (%) 
m (%)

2,35

o,34

146

o,o<)

VEGETATIONSTYPER1 VATTENDRAGETS NÄRMIUÖ (0-30 m)
Vegetationstvo Längd fm) med dominans (% av tot) Längdviktat medelvärde, skala 0-1, där 0=saknas ö 1=> (0% täckn
BA)} - Gammelskog, barr m (%)
BL)} - Gammelskog, blandad m (%)
L))3 - Gammelskog, löv m (%)
BA) - Äldre produktionsskog, barr 960 m M 0,41
BL) -Aldre produktionsskog, blandad 310 m (1,1 %) 0,06
D) -Aldreproduktionsskog,löv m (%)
BAG -)ngre produktionsskog, bart 940 m (6,4%) o,31
BLG - fngre produktionsskog, blandad m (%) 0,01
L)G -Yngreproduktionsskog,löv m (%)
BAto-Ungskog, barr 880 m (5.9 %) 0,21
BLR2 - Ungskog, blandad m (%) 0,02
LSR2 - Ungskog, löv m (%) 0,02
BA$4- Övrig skog, barr 4540 m (30,7%) 1,43
BD4 - Övrig skog, blandad 460 m (3,1%) o,34
L))4 - Övrig skog, löv m (%)
K - Kalhygge 160 m 0.i%) 0,07
H - Hällmark m (%)
Åi - Brukad åkermark m (%)
Å2 - Ej brukad åkermark m (%)
Öi - Hävdad öppen mark m (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark 1110 m (14%) o,47
VKi - Öppen, hävdad våtmark m (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark 3820 m (21,8%) 1,14
VK} - Irädbevuxen våtmark 1620 m (10,1%) 0,71
VMi - Trädbevuxen mosse m (%)
VM2 - Öppen mosse m (%)
Ai -Tomtmark m (%)
A2 -Väg m (%) 0,04
A3 -Industri m (%)
A4 -Tätort/bebyggelse m (%)
A5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor m (%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas S3, S, G, Rz, S4, H, Öl, Öl, VKi, Vfe, VK3, VMi samt VMz): 14 640 m 
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Äi, h, samt A1-A5): 160 m

SKYDOSZON
Vid sträckor som domineras av
NATURLIGA VEGETATIONSTYPER Längd (m) (% avtot) Längdviktat medelvärde: 0,43
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszom (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

5 880 m (40,2%)
4410 m (30,2%)
3 660 m (25,1 %)

660 m (4,5 %)

skala 0-3

Vid sträckor som domineras av
KALHYGGE tänjd (m) (% avtot) Längdviktat medelvärde: 1,00
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

m (%)
160 m {%)

m (%)
m (96)

skala 0-3

Vid sträckor som domineras av
ARTIFICIELL MARKANVÄNDNING tänjd (m) (% avtot) Längdviktat medelvärde: 0,0
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m (%)
Skyddszom (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) m (%)
Skyddszon 3 (bredd > 30 m) m (%)

Dominerande marktvDer i skvddszon

skala 0-3

Mot SKOG: tänjd (m) Mot HYGGE: Längd (m) Mot ARTIEICIELL MARK: tänjd (m)
S3 - Gammelskog [%) (%) (%)
S - Äldre prouktionsskog (%) M (*)
G - Yngre produktionsskog 410 (4,7%) (*) (%)
R2 - Ungskog W (U%) (%) (*)
S4 -Övrigskog 7070 (74,5%) (%) (%)
K - Kalhygge (*) 160 (1,8%) (%)
H - Hällmark (%) (*) (*)
Äi - Brukad åkermark (%) (%) (%)
Å2 - Ej brukad åkermark (%) (%) (*)
Öi - Hävdad öppen mark [%) (*) (%)
Ö2 - Ej Hävdad öppen mark (%) (%) (K)
VKi -Öppen, hävdad våtmark (%) (%) (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark (%) (*) (K)
VK3 - Trädbevuxen våtmark 400 (10,1 %) (%) (K)
VMi - Trädbevuxen mosse (%) (%) (%)
VM2 -Öppenmosse (%) (%) (#)
Äi - Tomtmark (%) (*) (%)
Ä2 -Väg (%) [%) (%)
A3 -Industri (%) (%) (#)
A4 -Tätort/bebyggelse (%) {%) (%)
A5 -Övriga,ejhårdgjordaytor w (#) (K)



VATTENNÄRA ZON
Kjass Längd (m) (% avtotl Längdviktat medelvärde: 1,ZO
Vattennära zon, klass 0 (saknas): 5870 fa,7%) skala 0-3
Vattennära zon, klass 1 (liten): z 640 (17,8%)
Vattennära zon, klass 1 (måttlig): 3810 fa,7%)
Vattennära zon, klass 3 (stor) Z480 (16,8%)

BUSKSKIKT
Klass Längd (m) (% av tot) Längdviktat medelvärde: Z,01
Buskskikt, klass 0 (saknas): 0 (%) skala 0-3
Buskskikt, klass 1 (sparsamt): 1040 (7,4%)
Buskskikt, klass z (måttlig): iz 480 (84,8%)
Buskskikt, klass 3 (rikligt) 1Z30 (83%)

SKUGGNING
Klass Längd (m) (% av tot) Längdviktat medelvärde: 1,73
Skuggning, klass 0 (ingen): T 470 fa,4%) skala 0-3
Skuggning, klass 1 (liten): ziso fa,5%)
Skuggning, klass z (måttlig): 4030 fa,z%) Möjlighet att förbättre: Z340
Skuggning, klass 3 (stor) 5150 04,8%)

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka i. Öppen myr med enstaka tallbevuxna holmar. Riktigt blöt nära ån - översvämningsmark 
Sträcka z. Öppen myr med enstaka tallbevuxna holmar. Riktigt blöt nära ån - översvämningsmark.
Sträcka z8. VM-zon avstängd av stenvall, därför igenväxande och sidoflödet i från området torrt.
Sträcka 34. VN-zon utgörs av udde som skjuter ut vid bäckinlopp.
Sträcka 38. VN-zon: enstaka kortare sträckor.
Sträcka 34. Liten korsande drivningsväg, kört direkt i ån, gammal, bör ej utgöra hot i dag.
Sträcka 43. Myr nästan ända ner till ån, end. smal bård m löv (björk+al). VN-zon i anslutning, m (arex och Equisetum.
Sträcka 47. Bra skyddszon vid hygget, något år gammalt. Kvarn/såg m. dammrestoch inloppskanal.
Sträcka 44. Endast en sparad trädrad med enstaka tall. Tidigare högre vatten vid bäverdämning.
Sträcka 54. Skyddszon varierar i bredd från nästan obefintlig till tämligen bred.
Sträcka 55. Äldre hygge med dålig föryngring. Inga sparade träd mot ån. Hygget ca zoom utefter ån.
Sträcka 58. VN-zon på markerade platser. Er.a på sträckor där ån tidigare varit mycket bred och grund och där ån i dag består av 
huvudlopp och sidofåra/avstängd sidofåra. Nyupptaget hygge med fin-jättefin skyddszon sparad.
Sträcka 54. VN-zon som vid sträcka 58.
Sträcka bo. VN-zon består av stenig skog (VK3) där vattnet sipprar mellan blocken och till slut bildar bäck som mynnar nedstr. sträcka 
60 i övre delen avkvillområde.



SAMMANSTÄLLNING BIOTOPKARTERING
STEHSJÖBÄCKEH Längd: ] 420 m

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 14
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 50 Min:
Areal (m2, exkl. dammar): 31170
Djup (m): Max: 2,0 Mede
Antal sträckor som utgörs av damm: 0
Dammarnas längd (m): (

1,5 Medel: 8,0

: 0,83

%) Dammarnas yta (m2):

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt(m): 140 (4,8%) Ringlande (m): 3730 (45,2%) Meandrande (m): 0 (%)

BOTTENSUBSTRAT
Substrat(mm) Längd m dominans Areal m dominans Länge vikt
Grov detritus: 60 m 0,5%) 120 m2 (0,4%) 1,48
Fin detritus-. 2250 m (574%) 21470 m2 (70,5%) 2,05
Lera (<0,02): m (%) m2 (%) 1,12
iand (0,02-2): m (%) m2 (%) 0,78
Grus (2-20). Gom (i,5%) 360 m2 (u%) 0,84
Sten (20-200): 610 m (15,6%) ] G40 m2 (11,8%) 1,44
Block (>200): 440 m (24,0%) 5030 m2 (16,1%) 1,84
Häll (>4000): m (%) m2 (%) 0,04

Längdviktat medelvärde (0-2. där o=saknas, 2=riklig)

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala ir däro=saknas och j>=rikligt
Total vegetationstäckning. 1,5

Overvattensväxter: 1,5 Flytbladsväxter: 1,2 Undervattensväxterm hela blad: i,o
Undervattensväxter m fina blad: 0,6 Rosettväxter: 0,4 Trådalger: 03
Övriga påväxtalger: 0,4 Fontinalis eller likande: 0,5 Kuddliknande mossor: 0,4

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Näckmossa, Gul näckros, Nordnäckros, Övriga påväxtalger, Sjöfräken, 
Kuddliknande mossor, Vattenklöver, Starr, Hårslinga, Igelknopp, Natearter, Vass

STRÖMFÖRHÅLLANDEN
Vattenföring vid inventeringstillfallet: (a 0,4 mVs 
Vattennivå vid inventeringstillfallet: Medel

Strömtyp (m/s) Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 0,88
0. Lugnflytande (< 0,2) 2 310m (58,4%) (skala 0-3)
1. Svagt strömmande (>0,2) 130 m (33%)
2. Strömmande (<0,7) 1130 m (28,8%)
3. Forsande (>0,7) 350 m (8,4 %)



Skuggning
Klass o, o% 
Klass i, <5% 
Klass 2,5-50% 
Klass 3, >50%

Längd m dominans
om (%) 

1980 m (50,5 %) 
1710 m (43,6%) 
230 m {5,9 %)

SKUGGNING
Längdviktat medelvärde: 1,55 
(skala 0-7)

Död ved
Klass 0, stockar saknas 
Klass 1, <6 stockar/100 m 
Klass 2,6-25 stockar /100 m 
Klass 3, >25 stockar/ioo m

Längd m dominans
600 m (153%)

2050 m (523%)
1080 m (30,1 %)

90 m (23%)

DÖD VED
Längdviktat medelvärde: 1,19 
(skala 03)

Bedömning Längd (m) Area
ÖRINGBIOTOP

(m2) inkl, dammar Längdviktat medelvärde. 0,63
Lekområde, klass 0 2250 (574%) 21970 (70,5%) (skala 0-3)
Lekområde, klass 1 870 (22,2%) 4650 (14,4%)
Lekområde, klass 2 800 (20,4%) 4550 04.6 %)
Lekområde, klass 3 0 (%) 0 (%)

Uppväxtområde, klass 0 1580 (403%) 15600 (50,0%) Längdviktat medelvärde: 1,04
Uppväxtområde, klass 1 670 (17,1%) 6370 (20,4%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 2 1600 W%) 8360 (26,8%)
Uppväxtområde, klass 3 70 (1,8%) 840 (2,7%)

Ståndplatser, klass 0 420 (10,7%) 4200 (13,5%) Längdviktat medelvärde: 1,12
Ståndplatser, klass 1 2610 (66,6%) 22480 (72,1%) (skala 0-3)
Ståndplatser, klass 2 890 (22,7%) 4440 044%)
Ståndplatser, klass 3 0 (%) 0 (%)

RENSAT / PÅVERKAT
Ivo av påverkan Intal Dlatser Tot längd (m) Tvo av oåverkan Antal Dlatser: Tot längd (m)
Torrfåra: 0 0 (%) Kulvertering: 0 0 (%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: 8 134» (35.5%) Korsande vägar: 1

Rensning Intal platser Tot längd (m)
1. Försiktig rensning: 2 150 (3,8%) Längdviktat medelvärde: 0,75
2. Kraftig rensning: 8 1390 (35,5%) (Skala 0-3)
3. Omgrävd: 0 0 (%)

Diken Antal: Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 0 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid 0 st Dikenas medelbredd:
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns skyddszon vid ost Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör: 0 Bland dikena finns översilningszon vid ost

k vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad För vidare detaljer.



Tillrinnande vattendrag: o st
Sammanflöde: o st
Sjöutlopp: ] st
Sjöinlopp: ] st
StrömnacKe: o st
Hölja: o st

VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENT
Kvillområde: i st
Delta: o st
Korvsjöar: o st
iltströmniningsomr./källa: i st
Ravin: o st
Brant strand: 5 st
Nipa/brink/skredärr: 0 st

Stenbro eller rest av: 
Damm av sten: 
Annan stensättning: 
Annan damm:
Annat (se protokoll):

0 st
1 st
0 st
1 st
1 st

Lokal: Stensjöns utlopp Typ av hinder: Flottningsdamm Fallhöjd: 0,6 Naturligt hinder: NEJ
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Partiellt

Se vidare i komplett register över vandringshinder för vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka 1. Bred vattennära zon (myr). Mört. Bäverspårtecken.
Sträcka 2. Breda vallar av block på båda sidor. Ån har antagligen varit mkt bredare och mycket blockrik. Det finns en göl på 20x15 m på 
västra sidan som tidigare stått i förbindelse med ån. Orörd bäck rinner från gölen till ån ca 150 m, mynnar vid grånsen till sträcka 1. Bäver. 
Sträcka ]. Gammal bäverhydda på v. sidan.
Sträcka 4. Hårt rensad sträcka. Ån kanallik mellan två sel. Tidigare antagligen mkt blockrik och sannolikt mkt. bredare. Mkt. slemalger, 
men inte den typ vi kallar gröna trådalger. Denna typ grön-gul-brun och kortare, brukar växa i näringsbelastade jordbruksvatten.
Sträcka 5. Bäverspårtecken.
Sträcka 6. Breda vallar av utrensade block på stränderna.
Sträcka 7. Utterspillning på gränsen till sträcka 8. Bäverspårtecken.
Sträcka 8. Utterspillning på gränsen till sträcka 7. Avstängt sidoflöde på v. sidan m. stor bäverdamm (aktiv). Sidoflöde ca 150 m. Kraftigt 
nedsmalnad på båda sidor. På höger sida avstängt sidoflöde, tämligen kraftiga stenvallar.
Sträcka q. Rensning liknar tidigare strömsträckor med riktigt mycket block i vallar på strändrena.
Sträcka to. Liten bäverdamm på höger sida om den lilla ön samt ytterligare två bäverdammar längre upp. Två gamla bäverhyddor. Rena 
sand och grusbottnar finns i partier med något högre strömhastighet. Mört.
Sträcka 11, Tämligen breda vallar av rensad sten på båda stränderna.
Sträcka 13. Sträckan utgörs av sidofåra på högra sidan av sträcka 47 och 49. Inflödet till fåran begränsat av stenvall. Trots detta är vatten
genomströmningen god. Utterspillning. Jättefin, orörd sträcka (hittills den finaste biotopen i vattendraget).
Sträcka 14. Helt utriven damm, bara fundamentet kvar. Står på nedsprängd berghäll som antagligen sänkt sjöns tröskel.
Sträcka 15. Stora block upprensade. Gott om mört.
Sträcka 16. Sångsvan häckar i sjön 2 ad. +1 juv. Bäverspårtecken.
Sträcka 18. Bäverspårtecken, tidigare överdämt.
Sträcka 19. Bottensubstrat; Nedre delen av sträckan m mycket grus och sand, övre delen nästan inget grus och sand men mycket block. 
Minkspillning. Korsande väg = skogsbilväg med betongbro över dammen. Strömstareholk med häckning i år (-97) under bron. Utter kan 
passera under bron på vänster sida, åtminstone upp till lågt högvatten. Damm=tveksam utterpassage. Färsk utterspillning under bron.



LANDBIOTOPER
Antal delsträckor: 30 st 
Strand längd: 772.0 m

(15 st på höger och 15 st på vänster sida)

Marktyp Längd fm
MARKTYPER I VATTENDRAGETS OMGIVNING (30-200 m)

med dominant f% avtot) Längdviktat medelvärde, skala 0-2. där o=saknas 62= >«)% täckn
BA -Barrskog
BL -Blandskog
L - Lövskog
K - Kalhygge
H - Hällmark
Å - Åker
Ö - Öppen mark
V -Våtmark
VK - Våtmark, kärr
VM - Våtmark, mosse
A - Artificiell mark

477»

2200

750

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

(f>i,8%)
(%)
(%)

(28,5%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(4,7%)
(%)
(%)

2,IT

1,28
0,06

1.59

0,06

VEGETATION™ 1 VATTENDRAGETS NÄRMIUÖ (0-30 m)
Vegetationstvp Längd fm) med dominans f% avtot) Längdviktat medelvärde, skala 0-2. där 0=saknas ö 2=>co% täckn
BAS3 - Gammelskog, barr m (%)
BLS3 - Gammelskog, blandad m (%)
Lty - Gammelskog, löv m (%)
BM - Äldre produktionsskog, barr 120 m (1,6%) 0,19
BL5 -Äldreproduktionsskog,blandad m (%)
LM - Aldre produktionsskog, löv m (%)
BAG -fngre produktionsskog, barr 220 m (2,8%) 0,26
BLG -fngreproduktionsskog,blandad m (%)
L5G -fngreproduktionsskog,löv m (%)
BARz - Ungskog, barr 320 m (4,1%) 0,41
BLRz - Ungskog, blandad m (%) 0,02
LSRi - Ungskog, löv m (%) 0,04
BAty- Övrig skog, barr 1620 m (21,0%) 0,80
BLS4 - Övrig skog, blandad 860 m (11,196) o,54
LM4 - Övrig skog, löv m (%)
K - Kalhygge 480 m (6,2%) 035
H - Hällmark m (%) 0,09
Åi - Brukad åkermark m (%)
h - Ej brukad åkermark m (%)
Öi - Hävdad öppen mark m (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark m (%)
VKi - Öppen, hävdad våtmark m (%)
VKz -Öppen, ej hävdad våtmark 3420 m (50,8%) 1,62
VK} - Trädbevuxen våtmark 180 m (23%) 0,64
VMi -Trädbevuxenmosse m (%)
VMz - Öppen mosse m (%)
Ai -Tomtmark m (%)
Ä2 -Väg m (%) 0,05
A3 -Industri m (%)
A4 -Tätort/bebyggelse m (%)
A$ - Övriga, ej hårdgjorda ytor m (%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas S3, G, Rz, S4, H, Öl, öz, VKi, VK2, VK3, VMi samt VMz): 7 240 m 
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Åi, k, samt A1-A5): 480 m

SKYDDSZON
Vid sträckor som domineras av
MATURLIGA VEGETATIONSTYPER
Skyddszon 0 (bredd 0-7 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon ^ (bredd >30 m)

Längd (m) (% avtot)
0 m (%)

610 m (7,9%)
990 m (12,8%)

5950 m (T7,i%)

Längdviktat medelvärde: 2,65 
skala 0-3

Vid sträckor som domineras av
KALHYGGE Längd (m) (% avtot)
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m (%)
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 330 m [%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 150 m (%)
Skyddszon 3 (bredd > 30 m) m (%)

Vid sträckor som domineras av
ARTIFICIELL MARKANVÄNDNING Längd (m) f% av tot) 
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m (%)
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) m (%)
Skyddszon 3 (bredd > 30 m) m (%)

Dominerande marktyper i skvddszon

Längdviktat medelvärde: 1,31 
skala 0-3

Längdviktat medelvärde: 
skala 0-3

Mot SKOG: Längd (m) Mot HYGGE: Längd fm) Mot ARTIFICIELL MARK: Längd (m)
S3 - Gammelskog (%) (%) M
S - Äldre prouktionsskog T$o (4,4%) (%) (%)
G - tngre produktionsskog T4« (4,2%) (%) (%)
R2 -Ungskog Tio (3,4%) Tio (3,4%) (%)
S4 -Övrigskog 2800 (34,4%) (%) (%)
K - Kalhygge (%) 170 (2,1%) (%)
N - Hällmark (%) (%) (%)
Äi - Brukad åkermark (%) (%) (%)
h - Ej brukad åkermark (%) i%) (%)
Öi - Håvdad öppen mark (%) (%) (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark (%) (%) (%)
VKi - Öppen, hävdad våtmark (%) (%) (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark TTT» (41,5%) (%) (%)
VK3 - Trädbevuxen våtmark 420 (5,2%) (%) (%)
VMi - Trädbevuxen mosse (%) (%) (%)
VM2 - Öppen mosse (%) (%) (%)
Ai - Tomtmark (%) (%) (%)
A2 -Väg (%) (%) (%)
A3 -Industri (%) (%) (%)
A4 -Tätort/bebyggelse (%) (%) (%)
A5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor (%) (%) (%)



VATTENNÄRA ZON
Kjass Längd fm) (% avtotl Längdviktar medelvärde: 0,89
Vattennära zon, klass 0 (saknas)-. 3400 (44,o%) skala 0-3
Vattennära zon, klass 1 (liten): Z570 (as*)
Vattennära zon, klass z (måttlig): 480 (12.7%)
Vattennära zon, klass 3 (stor) 770 (10,0 %)

BUSKSKIKT
Klass Längd (m) (% avtot Längdviktat medelvärde: 1,68
Buskskikt, klass 0 (saknas): 0 (%) skala 0-3
Buskskikt, klass 1 (sparsamt): Z480 (£,!%)
Buskskikt, klass z (måttlig): 5Z40 (67,4%)
Buskskikt, klass 3 (rikligt) 0 (%)

SKUGGNING
Klass Längd (m)(% avtot Längdviktat medelvärde: 1,46
Skuggning, klass 0 (ingen). 770 (10,0% skala 0-3
Skuggning, klass i (liten). W (4M%)
Skuggning, klass z (måttlig): Z780 $>,0%) Möjlighet att förbättre: 480
Skuggning, klass 3 (stor) 780 (10,1%)

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka 7. Hygget saknar skyddszon nästan helt. Enstaka träd kvar här och var och en bård av träd vid selet längst ner på sträckan. Enstaka 
buskar kvar. Mkt. dåligt hygge m (ontorta.
Sträcka 8. Något mer sparad vegetation än på sträcka 7 på vänstra sidan, men endast en del björk. Hygget ngt äldre, därför bättre skuggning. 
Inget sparat i skyddszonen förutom enstaka björk.
Sträcka 13. VN-zon vid avstängd sidofåra med bäverdamm.
Sträcka i4.VN-zon vid avstängda sidofåror, tidigare åns lopp.
Sträcka 18. Skyddszon varierar. Ibland består den av öppen myr. Ibland av klen tallskog.
Sträcka 11. Skyddszon mkt väl bevarad - Bra!!
Sträcka zz. Skyddszon mkt väl bevarad ■ Bra!!
Sträcka r\. Bäverdämd skog (gran VKj).
Sträcka z8. Bäverdämd skog (gran VKj).



SAMMANSTÄLLNING BIOTOPKARTERING
KROKSTAUOH - STORSELSSJOH Längd: 6zo m

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 7
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 50 Min: 2,0 Medel: 9,7
Areal (m2, exkl. dammar): 6 020
Djup(m): Max: 2,0 Medel: 0,52
Antal sträckor som utgörs av damm: 0
Dammarnas längd (m): ( %) Dammarnas yta (m2).

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt (ra): 340 (54,8%) Ringlande (m): 280 (45,2%) Meandrande (m): 0 (%)

BOTTEIiSUBSTRAT
Substrat(mm) Längd m dominans Areal m dominans Längdv iktat medelvärde (0-2. där 0=saknas. 2=riklig)
Grov detritus: m (96) ml (%) 1,06
Fin detritus: 100 m 06,196) 4 000 mz (66,4%) 1,26
Lera (<0,02): m (96) m2 (96) 0,16
Sand (0,02-2): m M m2 (96) 0,85
Grus (2-20): m (%) m2 (96) 1.52
Sten (20-200): 20 m (8,2 96) 80 m2 (1.396) 1,50
Block (>200): 500 m (80,6%) 1940 m2 (82,296) 2,65
Häll (>4000): m (96) m2 (96) 0,00

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-3. där 0=saknas och 2=rikligt
Total vegetationstäckning:

Övervattensväxter: 1,0 Flytbladsväxter: 0,2 Undervattensväxter m hela blad-, 0,2
Undervattensväxter m fina blad: 0,0 Rosettväxter: 0,0 Trådalger: 1,0
Övriga påväxtalger: 1,2 Fontinalis eller likande: 1,1 Kuddliknande mossor: 1,1

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Sjöfräken, Starr, Övriga påväxtalger, Trådalger, Näckmossa, Kuddlika 
mossor, Gul näckros, Nordnäckros, Natearter

STRÖMFÖRHÅLLANDEN
Vattenföring vid inventeringstillfället: (a 13 mYs 
Vattennivå vid inventeringstillfället: Medel

Strömtyp (m/s) Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 234
0. Lugnflytande (< 0,2) loom (16,1%) (skala 03)
1. Svagt strömmande (>0,2) om (%)
2. Strömmande (<0,7) 110 m (17,7%)
3. Forsande (>0,7) 410 m (66,1 %)



SKUGGNING
Effing Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,48
Klass o, o% om (%) (skala 0-3)
Klass i, <5% 100 m (16,1 %)
Klass 2,5-50% 43° m 64,4%)
Klass ], >50% 40 m (14,5%)

DÖD VED
Död ved Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,03
Klass 0, stockar saknas 20 m (31%) (skala 0-3)
Klass 1, <6 stockar /100 m 560 m (40,3%)
Klass 2,6-25 stockar/loom 40 m (6,5%)
Klass ], >25 stockar/ioo m m (%)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd (m) Area Jnf) inkl. dammar Längdviktat medelvärde: 0,82
Lekområde, klass 0 230 (377%) 4460 (74,1%) (skala 0-3)
Lekområde, klass 1 270 (43,5%) 1080 (17,9%)
Lekområde, klass 2 120 04,4%) 4 80 (8,0%)
Lekområde, klass ] 0 (%) 0 (%)

Uppväxtområde, klass 0 140 (22,6%) 4280 (71,1%) Längdviktat medelvärde: 1,44
Uppväxtområde, klass 1 90 04,5%) 180 (3,°%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 2 37° (54,7%) 1480 (24,6%)
Uppväxtområde, klass ] 20 (31%) 80 (i,3%)

Ståndplatser, klass 0 0 (%) 0 (%) Längdviktat medelvärde: 1,45
Ståndplatser, klass 1 34° (54,8%) 1120 (18,6 °/o) (skala 0-3)
Ståndplatser, klass 2 280 (45.1%) 4400 (81,4%)
Ståndplatser, klass ] 0 (%) 0 (%)

RENSAT / PÅVERKAT
Ivd av påverkan Antal platser: Tnt längd fm) Tvp av påverkan Antal platser: Tot längd fm)
Torrfåra: 1 100 (16,1%) Kulvertering: 0 0 (%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: b 520 (83,4%) Korsande vägar: 0

Rensning Antal platser: Tot längd fm)
1. försiktig rensning: 0 0 (%) Längdviktat medelvärde: 2,26
2. Kraftig rensning: 3 160 (25,8%) (Skala 0-3)
l Omgrävd: 3 360 (58,1%)

Diken Antal: Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 0 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid 0 st Dikenas medelbredd:
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns skyddszon vid 0 st Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör: 0 Bland dikena finns översilningszonvid ost

\t vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad för vidare detaljer.

m
m



Tillrinnande vattendrag: o it
Sammanfldde: o st
Sjöutlopp: 5 it
Sjöinlopp: 5 st
StrömnacKe: o it
Hölja: o st

VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENI
Kvillområde: o it
Delta: o it
Korvsjöar: o it
Utströmniningsomr./källa: o st
Ravin: o it
Brant strand: o st
Nipa/brink/skredärr: o it

Stenbro e lerreitav:
Damm av sten: 
Annan stensättning: 
Annan damm:
Annat (se protokoll):

o it
o st
0 st
1 st
i st

Lokal: Krokstasjöns utlopp Typ av hinder: Flottningsdamm 
Bedömning Mört: Definitivt

Fallhöjd: 0,4 Naturligt hinder: NU
Bedömning Öring: Partiellt

Se vidare i komplett register över vandringshinder för vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka i. Drillsnäppa. Bäverspårtecken. Gammal spångbro. Massor av sprängsten vallar in dagens smala kanallika lopp. Tidigare hade ån 
förmodligen ett brett och extremt blockrikt lopp mellan sjöarna. Lång stenpir vid sjöinloppet styrde troligtvis timret mot söder över det 
som i dag år myr.
Sträcka i. Mycket sprängsten. Rensning liknar sträcka i. Smal kanallik torrfåra m. mkt. byggnationstimmer, 
e.dyl. på högersida. Bäverspårtecken. Drillsnäppa.
Sträcka ]. Spångbro. Upp till sex meter breda vallar av upprensade stenar och block. Sprängsten. 
Sträcka 4. Rensning i samma stil som sträckorna 1-3. Dtterspillning.

antagligen från en kvarn

Sträcka 5. Eventuellt muddrad. Gamla bävergnag.
Sträcka 6. Mktsprängblock i vallar efter ån. Även en andra vall ca 40 m från dagens vattendrag på vänstra sidan, ev. från en tidigare 
rensning eller ev. från en gammal ränna av ngt. slag. Spångbro m. igenvuxen stig. Sjöutloppet mkt hårt rensar troligtvis tidigare blockhav. 
Sträcka 7. Sträckan tidigare hårt rensad som övriga sträckor mellan tjärnarna nedströms (1-6). Dock återställd något! Sannolikt mkt 
för att motverka en all för snabb avtappning av sjön om och när dammen raseras. Således är åsträckan mkt blockig och vattnet letar sig 

fram mellan de stora blocken, se vidare protokoll D samt foton. Återställningen i forsen underlättar för större öring att forsera dammen, 
dock krävs ett par hopp över två decimeter höga fall samt simning över 2,5 m långt betongbord med strömt vatten - ca to cm djupt vid 
normalflöde.



LANDBIOTOPER
Antal delsträckor: 10 st
Strand längd: 1240 m

(5 st på höger och 5 st på vänstersida)

0=saknas ö 2=> qo% täcknMarktvo Längd fm
MARKTYPER 1 VATTENDRAGETS OMGIVNING (}0-zoo m)

med dominans (% av tot) Längdviktat medelvärde, skala 0-2, där
BA -Barrskog 1240 m (100 %) },oo
BL -Blandskog m (%) 0,15
L - Lövskog m (%)
K - Kalhygge m (%)
H - Hällmark m (%)
Å - Åker m (%)
Ö - Öppen mark m (%)
V -Våtmark m (*)
VK -Våtmark,kärr m (%) 0,65
VM -Våtmark,mosse m (%)
A -Artificiellmark m (*) 0,0 b

VEGETATION™ 1 VATTENDRAGETS NÄRMIUÖ (030 m)
VegetationstvD Längd fm) med dominans f% av tot) Längdviktat medelvärde, skala 0-2. där 0=saknas ö 2=><;o% täckn
BA)} - Gammelskog, barr m (%)
BL)} - Gammelskog, blandad m (%)
DJ} - Gammelskog, löv m (%)
BA) - Äldre produktionsskog, barr 570 m (46,0%)
BL) -Aldre produktionsskog, blandad m (%)
D) -Aldreproduktionsskog,löv m (%)
BAG - fngre produktionsskog, barr m (%) 0,6}
BLG -fngreproduktionsskog,blandad m M
DG -fngreproduktionsskog,löv m M
BAR2- Ungskog, barr m (%) 0,16
BLRz - Ungskog, blandad <)0 m (73#) o,14
LSRz - Ungskog,löv m (%)
BAS4 - Övrig skog, barr }qo m (31.5 %) 130
BD4-Övrig skog, blandad lqo m M 0,14
LSS4 - Övrig skog, löv m [%)
K - Kalhygge m (%)
H - Hällmark m (%)
Åi - Brukad åkermark m (%)
Åi - Ej brukad åkermark m (%)
Öi - Hävdad öppen mark m (#)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark m (%)
VKi -Öppen, hävdad våtmark m (%)
VK2 -Öppen, ej hävdad våtmark m (%) 0,81
VK} -Trädbevuxen våtmark m (%) 0,21
VMi -Trädbevuxenmosse m (%)
VMi -Öppenmosse m (%)
Ai -Tomtmark m (%)
A2 -Väg m (%)
A} -Industri m [%)
A4 -Tätort/bebyggelse m (%)
A5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor m (%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas $, 6, Rz, ty, H, Öi, fe, VKi, VK2, VK^, VMi samt VMi): 1240 m
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Ai, h, samt A1-A5): 0 m

Vid sträckor som domineras av 
HATURLI6A VEGETATIOHSTlfPER
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd ^-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-^0 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

Längd (m) (% avtot)
100 m (8,1 %)
780 m (62,9 %)
280 m (22,6 %)

80 m (6,5%)

SKYDDSZON

Längdviktat medelvärde: 1,27 
skala 0-3

Vid sträckor som domineras av 
KALHYGGE
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-^0 m) 
Skyddszon ^ (bredd >30 m)

Längd (m) (% avtot)
m (%)
m (%)
m (96)
m (%)

Längdviktat medelvärde: 
skala 0-3

Vid sträckor som domineras av 
ARTIFICIELL MARKANVÄNDNING
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

Längd (m)(% avtot) Längdviktat medelvärde:
m (%) skala 0-3
m (%)
m (%)

m (96)

Dominerande marktyper i skyddszon
Not SKOG: Längd (m) Mot HYGGE: Längd fm) MotARTIFiaELL MARK: Längd (m)

S3 -Gammelskog (%) (%) (%)
5 - Aldre prouktionsskog 80 (7,o%) (%) (%)
G -Tngre produktionsskog (%) (%) (%)
R2 - Ungskog (%) (%) (%)
i4 -Övrig skog 580 (50,9 %) (%) (%)
K -Kalhygge (%) (%) (%)
H - Hällmark (%) (%) (%)
Ål - Brukad åkermark (%) (%) (%)
h - Ej brukad åkermark (%) (%) (%)
Öl - Hävdad öppen mark (%) (%) (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark (%) (%) (%)
VKi - Öppen, hävdad våtmark (%) (%) (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark 300 (263%) (%) (%)
VK3 - Trädbevuxen våtmark 180 OS,8%) (%) (%)
VNi -Trådbevuxen mosse (%) (%) (%)
VN2 - Öppen mosse (%) (%) (%)
Al -Tomtmark (%) (%) (%)
Å2 -Väg (%) (%) (%)
A? - Industri (%) (%) (%)
A4 - Tätort/bebyggelse (%) (%) (%)
A5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor (%) (%) (%)



VATTENNÄRA ZON
Klass Längd (m) {% av tor] Längdviktat medelvärde: 0.77
Vattennära zon, klass 0 (saknas): 560 to0/») skala o-z
Vattennära zon, klass 1 (liten): 400
Vattennära zon, klass z (måttlig): z8o (zz,6%)
Vattennära zon, klass ] (stor) 0 (%)

BUSKSKIKT
Klass Längd (m) (% avtot] Längdviktat medelvärde-. z,iz
Buskskikt, klass 0 (saknas): 0 [%) skala o-z
Buskskikt, klass 1 (sparsamt): 40 (U%)
Buskskikt, klass z (måttlig): 1010 (8i,S%)
Buskskikt, klass ] (rikligt) 190 053%)

SKUGGNING
Klass Längd (m) (% avtot Längdviktat medelvärde: 1,98
Skuggning, klass 0 (ingen): 0 (%) skala 0-7
Skuggning, klass 1 (liten): 190 (153%)
Skuggning, klass z (måttlig): 880 (71,0%) Möjlighet att förbättre:
Skuggning, klass ] (stor) 170 03.7%)

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka i. VN-zon är åns tidigare breda lopp. Även i dag rinner här vatten, men starkt begränsat av att ån är styrd till en fåra som är rak 
och kanallik hela vägen.
Sträcka z. VN-zon som sträcka i.
Sträcka ]. VN-zon på åns nedre 1/3 av sträckan, övrigt som VN-zon vid sträcka 4.
Sträcka 4. VN-zon = åns tidigare lopp, som varit brett och blockrikt, nu invallat och kanallikt. VN-zon på nedre 1/1 av sträckan.
Sträcka 7. VN-zon = myrholme i selet.



SAMMANSTALLNIN6 BIOTOPKARTERING
BREOSJÖÅN Längd: 2200 m

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 15
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 100 Min: 2 Medel: 44
Areal (m\ exkl. dammar): 21640
Ojup (m): Max: 3,0 Medel: 0-75
Antal sträckor som utgörs av damm: o
Dammarnas längd (m): ( %) Dammarnas yta (mz):

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt (m): 23o (10,5%) Ringlande (m): 1970 (89,5 %) Meandrande (m): 0 (%)

Substrat (mm) Längd m dominans Are
BOTTENSUBSTRAT

viktat medelvärde (0-2, där 0=saknas, 2=riklig)al m dominans Länge
Grov detritus: m (%) IT 2 (%) 1.57
Fin detritus: 440 m (42,7 %) 15140m' (64,8%) 1,84
Lera (< 0,02): m (%) IT 2 (%) 1.17
iand (0,02-2): 630 m (28,6%) 4200 m1 (14.4%) 1,26
Grus (2-20): 320 m 04,5%) 1120 IT 2 (5.196) 0,85
Sten (20-200): 210 m (9.5 %) 830 nf (3,8%) 1.53
Block (>200): 100 m (4.5*) 400 m 2 (1,8%) 1.11
Häll (>4000): m (%) m 2 M 0,00

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-2. där 0=saknas och 3=rikligt
Total vegetationstäckning: 1,8

Övervattensväxter: 1,7 Flytbladsväxter: i,o Undervattensväxter m hela blad: 0,5
Undervattensväxter m fina blad: 0,6 Rosettväxter: 0,0 Trådalger: 03
Övriga påväxtalger: 1,0 Fontinalis eller likande: 0,7 Kuddliknande mossor: 0,5

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Sjöfräken, torr, Näckmossa, Nordnäckros, Vattenklöver, Vass, Trådalger, 
Hårslinga, Topplösa, Övriga påväxtalger, Gul näckros

STRÖMFÖRHÅLLANDEN
Vattenföring vid inventeringstillfället: (a 0,5 m!/s 
Vattennivå vid inventeringstillfället: Medel

Strömtyp (m/s) Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 0,67
0. Lugnflytande (< 0,2) 1350 m (614%) (skala 03)
i Wagt strömmande (> 0,2) 500 m (13,6 %)
2. Strömmande (<0,7) 480 m (21,8%)
3. Forsande (>0,7) 70 m (3,2%)



SKUGGNING
Skuggning
Klass o, o%
Klass i, <<;%
Klass 2,5-50%
Klass 3, >50%

Längd m dominans
630 m (28,6 %)
440 m (20,0 %)
780 m fo,5%)
55om (15,f/o)

Längdviktat medelvärde: 139 
(skala 03)

DÖD VED
Död ved
Klass 0, stockar saknas
Klass i, <6 stockar/loom 
Klass 2,6-25 stockar/loom 
Klass >25 stockar/ioo m

Längd m dominans
240 m (%)
740 m (7U%)
300 m (28,8%)

0 m (%)

Längdviktat medelvärde: 1,29 
(skala 0-3)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd (m) Area fm1) inkl. dammar Längdviktat medelvärde: 0,48
Lekområde, klass 0 1530 (69,5%) 19020 (8m*) (skala 0-3)
Lekområde, klass 1 290 (13,2%) 1080 (5,0%)
Lekområde, klass 2 380 073%) 2670 M
Lekområde, klass 3 0 (%) 0 (%)

Uppväxtområde, klass 0 1290 (58,6%) 17940 (82,7%) Längdviktat medelvärde: 0,72
Uppväxtområde, klass 1 240 (10,9%) 1080 (S.o%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 2 670 te,5°/o) 2670 (123%)
Uppväxtområde, klass 3 0 (%) 0 (%)

Ståndplatser, klass 0 390 (1W °/o) 9520 (43,9%) Längdviktat medelvärde: 1,18
Ståndplatser, klass 1 1020 (46,4 %) 7570 (34,9%) (skala 0-3)
Ståndplatser, klass 2 790 ter/») 4600 (21,2%)
Ståndplatser, klass 3 0 (%) 0 (%)

RENSAT / PÅVERKAT
Tvd av öåverkan Antal platser: Tot längd (m) Tvp av påverkan Antal platser: Tot längd fm)
Torrfara: 0 0 (%) Kulvertering: 0 0 (%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: 1 140 (6,4 %) Korsande vägar: 3

Rensning Antal Dlatser: Tot längd fm)
1. försiktig rensning: 7 580 (26,4%) Längdviktat medelvärde: 0,39
2. Kraftig rensning: i 140 (6,4%) (Skala 0-3)
3. Omgrävd: 0 0 (%)

Diken Antal: Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 4 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid 0 st Dikenas medelbredd: 0,8 m
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns skyddszon vid 3 st Dikenas medeldjup: 0,7 m
Tillrinnande avloppsrör 0 Bland dikena finns översilningszon vid ost

k vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad för vidare detaljer.



Tillrinnande vattendrag: o 
Sammanflöde: o
Sjöutlopp:
Sjöinlopp:
Strömnacke:
Hölja:

S
b
3
o

st
st
sr
st
st
st

VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENT
Kvillområde: o st
Delta: o st
Korvsjöar: o st
Utströmniningsomr. / källa: 4 st
Ravin: 0 st
Brant strand: 0 st
Ripa / brink / skredärr: 0 st

Stenbro e ler rest av:
Damm av sten: 
Annan stensättning: 
Annan damm:
Annat (se protokoll):

0 st
3 st
1 st
1 st
1 st

Lokal: 2:3 tjärnen nedstr. Holmsjön lyp av hinder: Flottningsdamm Fallhöjd: 0,2 Naturligt hinder: NEJ
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Partiellt

Lokal: Nedströms Långvattnet Typ av hinder: Vägtrumma Fallhöjd: 0,2 Naturligt hinder: NEJ
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

Lokal: Långvattnets utlopp Typ av hinder: Damm Fallhöjd: 0,6 Naturligt hinder: NU
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

Lokal: Bredsjöns utlopp Typ av hinder: Flottningsdamm Fallhöjd: 0,6 Naturligt hinder: NU
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

Se vidare i komplett register över vandringshinder för vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka 1. Sidoflöde, utlopp, efter dammen, på vänster sida rinner ut i sjön. Raserad damm, men skibord av trästockar/plankor helt 
bevarat ca 12 meter.
Sträcka 2. Mkt. sprängblock. Korsande väg = asfalterad väg m. låg betongbro. Svårpasserad för utter vid högvatten (vid normal- eller 
lågvatten jättebra). Flera markeringsplatser m färska uttermarkeringar samt färska utterspår under bron. Stensättningar = under bron 
motvägbanken.
Sträcka ]. Annan damrest = gammal enkel damm, helt raserad förutom en stock tvärs över i vattnet.
Sträcka 4. Raserad träbro ligger i vattnet nära sjöinloppet, inget vandringshinder. Nacke = 15-2000 lång ca 10 m bred blockdominerad, 
inget grus el. sand, Utricularia sp. Mer lämplig för öring än övriga sträckan. Mört. Bäverhydda.
Sträcka 5. Grönbena.
Sträcka 6. Nacke = första 20 m av sträckan. Blockrik. Stensättning på högra sida stranden, lite sprängsten. Gädda 0+.
Drillsnäppa. Bäver.
Sträcka 8. Skogssnäppa. Väg = undre kraftledningsgata, m. träbro. Nacke - ca 25 m lång ca ] m bred. Block-/stendominans. Gammal 
raserad bäverdamm längst upp i sträckan. Mkt fontinalis, svagt rensad, något bättre öringsbiotop än övriga ströckan.
Sträcka <). Mkt. döda träd längs stränderna pga bäverdamm. Vattennivån har varit ca 70 cm högre innan bäverdammen, se ströcka 8, 
rasade.
Sträcka 10. Korsande väg = Skogsbilväg m. trumma under.
Sträcka 11. Sprängblock i vallar på stränder. Utterspillning, Minkspillning.
Sträcka 12. Bottensubstrat - nedersta delen av sträckan domineras av block och fontinalis, övre delen (mer än 1/2 sträckan) domineras av 
sandbotten och rotade och/eller amfibiska övervattensväxter.
Sträcka 13. Mört. Gädda.



_ _ _ _ _ _ _ _ LAhDBIOTOPER
(19 it pä höger och 15 st på vänster sida)Antal delsträckor: 34 st 

Strand längd: 4400 m

MarktVD Längd fm
MARKTYPER 1 VATTENDRAGETS OMGIVNING (}0-200 m)

med dominans (% av tot) Länedviktat medelvärde, skala o-z. där
BA -Barrskog T 570 m (81,1%) 2,56
BL -Blandskog m (%)
L - Lövskog m (%)
K - Kalhygge S40 m (1Z,}%) 0,65
H -Hällmark m (%)
A -Aker m (%)
Ö -Öppenmark m (%)
V - Våtmark m (%)
VK - Våtmark, kärr Z90 m (6,6%) 1,05
VM - Våtmark, mosse m M
A - Artificiell mark m (%) o,48

VEGETATIONSTYPER1 VATTENDRAGETS NÄRMIUÖ (o-}0 m)
VegetationstvD Längd fm) med dominans f% av tot) Länedviktat medelvärde, skala 0-?. där
BAS} - Gammelskog, barr m (%)
BLS} - Gammelskog, blandad m (%)
LSS} - Gammelskog, löv m (%)
BAS - Äldre produktionsskog, barr 150 m (84%) 0,10
BLS - Aldre produktionsskog, blandad m (%)
LSS -Aldreproduktionsskog,löv m (%)
BAG -Yngreproduktionsskog,barr 80 m (1,8%) 0,1Z
BLG -Yngreproduktionsskog,blandad m (%)
LSG -Yngreproduktionsskog,löv 50 m (1,1%) 0,08
BARz - Ungskog, barr m (%) 0,16
BLRz - Ungskog, blandad 40 m (0.9 K) 0,05
LSRz - Ungskog,löv m (%)
BAS4 - Övrig skog, barr 4}0 m (9.8 K) O.Zq
BLS4-Övrig skog, blandad zoo m (4,5%) 0,14
LSS4 - Övrig skog, löv m (%)
K - Kalhygge 140 m (8,2%) 0,14
H - Hallmark m (%)
Äi - Brukad åkermark m (%)
Åz - Ej brukad åkermark m (%)
Öi - Hävdad öppen mark m (%)
Öz - Ej hävdad öppen mark m (%) 0,09
VKi -Öppen, hävdad våtmark m (%)
VKz -Öppen, ej hävdad våtmark 1550 m (85,2%) 1,42
VK} -Trädbevuxen våtmark 1440 m (82,8%) L52
VMi -Trädbevuxenmosse m (%)
VMz -Öppenmosse m (%)
Ai - Tomtmark m (%)
Az -Väg m (%) 0,28
A} - Industri m (%)
A4 -Tätort/bebyggelse m (%)
A$ - Övriga, ej hårdgjorda ytor m (%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas S3, S, 6, Ri, S4, H, Öl, öz, VKi, VK2, VK^, VMi samt VM2): 4 260 m
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Åi, Äz, samt A1-A5): 140 m

SKYDOSZON
Vid sträckor som domineras av
NATURLIGA VEGETATIONSTYPER Längd (m) (% av tot) Längdviktat medelvärde: 2,61
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 270 m (6,1 %) skala 0-3
Skyddszom (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 920 m (20,1 °/o)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) 3110 m foo %)

Vid sträckor som domineras av
KALHYGGE Längd (m) (% av tot) Längdviktat medelvärde: 1,14
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 60 m (1,4%) skala 0-3
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 80 m (1,8 %)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) m (%)

Vid sträckor som domineras av
ARTIFICIELL MARKANVÄNDNING Längd (m) f% av tot) Längdviktat medelvärde:
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m {%) skala 0-3
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) m (%)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) m (%)

Dominerande marktvoer i skvddszon
Mot SKOG: Längd fm) Mot HYGGE: Längd fm) Mot ARTITICIELL MARK: Längd fm)

S3 -Gammelskog 200 (4,8%) (%)
S - Äldre prouktionsskog (°/o) (%)
G - Yngre produktionsskog 50 (1,2%) (%)
R2 -Ungskog 230 (5,5%) (%)
S4 -Övrigskog 510 (12,1 °/o) (%)
K - Kalhygge (%) 80 (1,9 %)
H - Hällmark (%) (%)
Åi - Brukad åkermark (%) (%)
Å2 - Ej brukad åkermark [%) (%)
Öi - Hävdad öppen mark (%) (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark (%) (%)
VKi - Öppen, hävdad våtmark (%) (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark 1800 (42,7%) [%)
VK3 -Trådbevuxen våtmark 1260 (29,9 %) (%)
VMi -Trådbevuxenmosse [%) (%)
VM2 - Öppen mosse (%) (%)
Ai - Tomtmark [%) (%)
A2 -Väg (%) (%)
A3 - Industri (%) (%)
A4 -Tätort/bebyggelse (%) (%)
A$ -Övriga,ejhårdgjordaytor (%) M



VATTENNÄRA ZON
Kjass Längd (m) (% avtot) Längdviktat medelvärde: o,68
Vattennära ton, klass 0 (saknas): 1720 skala 0-3
Vattennära ton, klass 1 (liten): 2390 te, 6%)
Vattennära ton, klass 2 (måttlig): 290 (6,6%)
Vattennära ton, klass ] (stor) 0 (%)

BUSKSKIKT
Klass Längd (m)i% avtot) Längdviktat medelvärde: 2,02
Buskskikt, klass 0 (saknas).- 0 (%) skala o-t
Buskskikt, klass 1 (sparsamt): 1360 (TO,9%)
Buskskikt, klass 2 (måttlig).- 1600 (Tö,4%)
Buskskikt, klass ] (rikligt) 1440 te,7%)

SKUGGNING
Klass Längd (m)(% avtot) Längdviktat medelvärde: 1,40
Skuggning, klass 0 (ingen): 140 skala 09
Skuggning, klass 1 (liten): 2360 te,6%)
Skuggning, klass 2 (måttlig): 1900 (4T,i%) Möjlighet att forbättre: 220
Skuggning, klass ] (stor) (#]

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka ]. Väg konar lokalen med bro och vägbank mot ån.
Sträcka 4. Väg korsar lokalen med bro och vägbank mot ån.
Sträcka 14. Kalhygge "permanent" vid kraftledningsgata.
Sträcka 16. Kalhygge "permanent" vid kraftledningsgata.
Sträcka 17. En del bäverdödad granskog.
Sträcka 18. En del bäverdödad granskog.
Sträcka iq. En del bäverdödad granskog.
Sträcka 20. En del bäverdödad granskog.
Sträcka 13. Kort sträcka mellan sjöar.
Sträcka 14. Kort sträcka mellan sjöar.



SAMMAMSTALLHING BIOTOPKARTERING
ABBORRSJOBACKEN Längd: 1040 m

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 8
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 7,0
Areal (m\ exkl. dammar): 2140

Min: 03 Medel: 2,1

Djup (m): Max: 1,5 Medel: 036
Antal sträckor som utgörs av damm: 0 
Dammarnas längd (m): ( %) Dammarnas yta (ml):

VATTENDRAGER LOPP
Rakt (m). 0 (%) Ringlande (m) 880 (84,6%) Meandrande (m): 160 (15,4%)

Substrat (mm) Längd m dominans
BOTTENSUBSTRAT

viktat medelvärde (0-2. där 0=saknas. 2=riklig)Areal m dominans Länge
Grov detritus: m (%) ml (%) i,75
fin detritus: 280 m (26,4 %) 700 nf 1,01
Lera (<0,02): m (%) m1 (%) 0,54
Sand (0,02-2): 80 m o.?*) 80 m! (!.;*) 1,21
Grus (2-20): 380 m [M 650 m1 00,4%) 144
Sten (20-200): m (%) m1 (%) 0,94
Block (>200): 300 m (28,8%) 710 m2 {]]!%) 1,58
Häll (>4000): m (%) ml (%) 0

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-?. där o=saknas och 3=rikligt
Total vegetationstäckning: 1,6

Övervattensväxter: 1,8 Tlytbladwäxter: 03 Undervattentväxter m hela blad: 1,8
Undervattensväxtcr m fina blad: 1,0 Rosettväxter: 0,0 Trådalger: 0,1
Övriga påväxtalger: 0,2 Pontinalis eller likande: 0,8 Kuddliknande mossor: 0,2

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Igelknopp, Häckmossa, Sjöfräken, torr, Vattenklöver, Gul näckros, 
Hårslinga

STRÖMFÖRHÅLLANDEN
Vattenföring vid inventeringstillfället: (a 0,1 m!/s 
Vattennivå vid inventeringstillfället: Medel

Strömtyp (m/s) Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,12
0. Lugnflytande (< 0,2) 420 m (40,4%) (skala 03)
1. Svagt strömmande (> 0,2) 80 m (7,7 %)
2. Strömmande (<0,7) 540 m (51,4 %)
3. forsande (>0,7) om (%)



Skuggning
Klass o, o% 
Klass i, <5% 
Klass 1,5-50% 
Klass 1 >50%

Längd m dominans
om (%) 

410 m (40,4%) 
80 m (7,7 96)

540 m (51,9 %)

SKU6GNIHG
Längdviktat medelvärde: 1,11 
(skala 0-3)

Död vtd
Klass 0, stockar saknas 
Klass 1, <6 stockar/100 m 
Klass 1,6-15 stockar/100 m 
Klass 1 >15 stockar/ioo m

Längd m
om 

740 m 
300 m 

om

(%)

(7U%)
(18,8%)

DÖD VED
Längdviktat medelvärde: 1,14 
(skala 0-3)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd (m) Area fm2) inkl. dammar Längdviktat medelvärde: 0,54
Lekområde, klass 0 560 M 1310 (61,7%) (skala o-t)
Lekområde, klass 1 400 (M%) 660 (TO,8%)
Lekområde, klass 1 80 (11%) 160 (73%)
Lekområde, klass ] 0 (%) 0 (%)

Uppväxtområde, klass 0 340 (lil%) 880 (41,1%) Längdviktat medelvärde: 1,41
Uppväxtområde, klass 1 110 (11,1 %) 440 (10,6%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 1 180 073%) W (154%)
Uppväxtområde, klass ] 300 (18,8 %) 490 (11,9%)

Ståndplatser, klass 0 380 (36,5%) 950 (444%) Längdviktat medelvärde: 1,06
Ståndplatser, klass 1 110 (11,1%) 410 (14,6%) (skala 0-3)
Ståndplatser, klass 1 440 (413%) 770 (36,0 %)
Ståndplatser, klass ] 0 (%) 0 (%)

REM/PÅVERKAT
Tvo av oåverkan \ntal platser-. Tot längd fm) Tvo av Dåverkan Antal Dlatser. Tot längd (m)
Torrfåra.- 0 0 (%) Kulvertering: 0 0 (%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0 0 (%)
Översvämningsskydd: 0 0 (%) Korsande vägar: 0 0 (%)

Rensning \ntal platser-. Tot längd (m)
1. Försiktig rensning: 0 0 (%) Längdviktat medelvärde: 0,0
1. Kraftig rensning: 0 0 (%) (Skala o-t)
]. Omgrävd: 0 0 (%)

Diken Antal: Påverkan. Mått:
Tillrinnande diken: 0 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid 0 st Dikenas medelbredd:
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns tkyddszon vid 0 sr Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör: 0 Bland dikena finns översilningszon vid ost

m
m

Se vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad för vidare detaljer.



Tillrinnande vattendrag: i st
Sammanflöde: o st
Sjöutlopp: i st
Sjöinlopp: i st
Strömnacke: i st
Hölja: o sr

VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENI
Kvillområde: o st
Delta: o st
Korvsjöar: o st
Utströmniningsomr. / källa: o st
Ravin: o st
Brant strand: o st
Nipa/ brink /skredärr: o st

Stenbro e ler rest av:
Damm av sten: 
Annan stensättning: 
Annan damm:
Annat (se protokoll):

o st
o st
o st
o st
o st

Lokal: Typ av hinder: 
Bedömning Mört:

Fallhöjd: Naturligt hinder:
Bedömning Öring:

Se vidare i komplett register över vandringshinder För vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka i. Sträckan nästan helt igenvuxen avfräken, starr, topplösa och vattenklöver. 
Sträcka ]. Färska bävergnag.
Sträcka 4. Kort strömnacke precis i sträckans början.
Sträcka 5. Dtterspillning vid sjöutloppet.
Sträcka 6. Smalt lopp och delvis under myren de första 30 metrarna.
Sträcka 8. Sträckan rinner till 1/3 i princip helt under blockhav. Minkspillning.



LANDBIOTOPER
Antal delsträckor: 16 st 
Strand längd: 2080 m

(8 sr på höger och 8 st på vänster sida)

MARKTYPER I VATTENDRAGETS OMGIVNING (30-200 m)
fiarktvp Länsd (m med dominans (% av tot) Länedviktat medelvärde, skala 0-2. där 0=saknas S1= > co% täckn
BA -Barrskog 1550 m (74,5%) 2,}}
BL -Blandskog m (%)
L - Lövskog m (%)
K - Kalhygge 220 m (10,6%) 0,11
H - hällmark m (%)
A -Åker m (%)
Ö - Öppen mark m (%)
V -Våtmark m (%)
VK -Våtmark,kärr }io m (14,9 %) 0,72
VM -Våtmark,mosse m (%)
A -Artificiellmark m (%)

VEGETATIONSTYPER1 VATTENDRAGETS NÄRMILJÖ (0-30 m)
Veuetationstvo Längd fm) med dominans (% av tot) Länsdviktat medelvärde, skala 0-2. där 0=saknas ö 2=>co% täckn
BAS3 - Gammelskog, barr m (%)
BLS3 • Gammelskog, blandad m (%)
LSS3 - Gammelskog, löv m (%)
BAS - Äldre produktionsskog, barr 240 m (11,5%) 0,52
BLS -Aldre produktionsskog, blandad m (%)
LSS - Aldre produktionsskog, löv m (%)
BAG - Yngre produktionsskog, barr no m (5,3%) 0,16
BLG - Yngre produktionsskog, blandad m (%)
LSG - Yngre produktionsskog, löv m (%)
BARz - Ungskog, barr m (%) 0,25
BLR2 - Ungskog, blandad m (%)
LSR2 - Ungskog, löv m (%)
BAS4 - Övrig skog, barr 50 m (2,4%) 0,27
BLS4-Övrig skog, blandad 50 m (2,4%) 0,07
LSS4 - Övrig skog, löv m (%)
K - Kalhygge 220 m (10,6%) 0,32
H - Hällmark m (%)
Åi - Brukad åkermark m (%)
h - Ej brukad åkermark m (%)
Öi - Hävdad öppen mark m (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark m (%)
VKi - Öppen, hävdad våtmark m (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark 340 m (18,8%) 0,96
VK3 - Trädbevuxen våtmark 1020 m (49,0%) 1,40
VMi - Trädbevuxen mosse m {%)
VM2 - Öppen mosse m (%)
Ai -Tomtmark m (%)
A2 - Väg m (%)
A} -Industri m (%)
A4 -Tätort/bebyggelse m [%)
A5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor m {%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas S3, S, G, Ri, S4, H, Öl, Ö2, VKi, VK2, VK3, VMi samt VMz): 1860 m 
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Åi, Å2, samt A1-A5): 220 m

Vid sträckor som domineras av 
NATURLIGA VEGETATIONSTTPER Längd fm) av tot) 
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m (%)
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 110 m (53%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 1200 m (57,7 %)
Skyddszon 3 (bredd > 30 m) 550 m (26,4%)

SKYDDSZON

Längdviktat medelvärde: 2,24 
skala 03

Vid sträckor som 
KALMYGGE

av

Skyddszon 0 (bredd 03 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 1030 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

Längd (m) (% av rot)
m (%)

m (%)

220 m (%)
m (%)

Längdviktat medelvärde: 2,00 
skala 03

Vid sträckor som domineras av
ARTIFICIELL MARKANVÄNDNING Längd (m) (% av ror) Längdviktat medelvärde: 
Skyddszon 0 (bredd 03 m) m (%) skala 03
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 1030 m) m (%)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) m (%)

0,0

Dominerande marktyper i skyddszon
Not SKOG:

53 - Gammelskog
S - Äldre prouktionsskog 
G - Yngre produktionsskog 
R2 -Ungskog
54 -Övrigskog
K - Kalhygge
H - Hällmark
Äi - Brukad åkermark
Ä2 - Ej brukad åkermark
Öi - Hävdad öppen mark
Ö2 - Ej Hävdad öppen mark 
VKi -Öppen, hävdad våtmark 
VK2 -Öppen, ej hävdad våtmark 
VK3 -Trädbevuxen våtmark 
VMi - Trädbevuxen mosse 
Vli2 -Öppenmosse 
Ai -Tomtmark 
Ä2 -Väg 
A3 -Industri 
A4 -Tätort/bebyggelse 
A<s - Övriga, ej hårdgjorda ytor

Längd fm)
(%)

80 (3,8%)
(%)

100 (4,8%)
100 (4,8%)

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

[%) 
(%) 

(%)

610 (29,3 %)
970 (4ö,G°/o)

M
(%)

(%)

M
(%)

(%)

(%)

Not HYGGE: Längd fm) Not ARTIFICIELL NARK: Längd (m)
(X) (%)
(*) (%)
(%) (%)
(%) (%)

(X) (%)
220 (10,6 %) (%)

(X) (%)
(%) (%)
(X) (%)
(%) (%)
(%) (%)
(X) (%)
(X) (%)
(%) (96)
[%) (X)
(X) (X)
{%) (X)
(96) (%)
(X) (96)
(%) (X)
(X) (%)



VATTENHÄRA ZON
Mass Längd (m) (%avtot) Längdviktat medelvärde: 0,65
Vattennära zon, kla» o (saknas): 1450 Hi%] skala 0-3
Vattennära zon, klass i (liten): 110 (53%)
Vattennära zon, klass i (måttlig): 410 (10,1%)
Vattennära zon, klass ] (stor) 100 (4,«%)

BUSKSKIKT

Klass Längd (m) (% anot) Längdviktat medelvärde: 1,70
Buskskikt, klass o (saknas): (%) skala 0-3
Buskskikt, klass i (sparsamt): 8io ($4 %)
Buskskikt, klass z (måttlig): 1080 (51,9%)
Buskskikt, klass $ (rikligt) 140 (<M%)

SKUGGNING

Mass Längd (m) (%avtot) Längdviktat medelvärde: 1,18
Skuggning, klass o (ingen): 110 (io,6 skala 0-3
Skuggning, klass i (liten): 410 (10,1%)
Skuggning, klass z (måttlig): 110 (10,1%) Möjlighet att förbättre: 110
Skuggning, klass ] (stor) 1130 (54,1%)

SAMMANSTÄLLNING BIOTOPKARTERING



BREDSJOBACKEN Längd: 640 m

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VATTEHBIOTOPER
Antal delsträckor: 5
Bredd (m, exkl. dammar): Max: 14,0 Min: 1,0 Medel: 53
Areal (m\ exkl. dammar): $70
Djup(m): Max: 1,5 Medel: 0,50
Antal sträckor som utgörs av damm: 0
Dammarnas längd (m): ( %) Dammarnas yta (m1):

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt (m): 0 (%) Ringlande (m): 640 (100 %) Meandrande (m): 0 (%)

BOTTENSUBSTRAT
Substrat (mm) Längd m dominans Areal m dominans Långö viktat medelvärde (0-2. där 0=saknas. 2=riklig)
Grov detritus: m (%) mz (%) 1.19
Fin detritus: 320 m (50,0%) 2120 m1 Ha%) 1,88
Lera (< 0,02): m (%) m1 (%) 0,00
Sand (0,02-2): m (%) m1 (%) 0,62
Grus (2-20): m (%) nf (%) 0,81
ton (20-200): m (%) m1 (%) o,44
Block (>200): 320 m (50,0%) 1200 nf fö,6%) 1,04
Häll (>4000): m (%) m2 (%) 0,12

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-7. där o=saknas och 7=rikligt
lotal vegetationstäckning: 2,6

Övervattensväxter: 1,7 Flytbladsväxter: 0,4 Undervattensväxter m hela blad: 0,4
Undervattensväxterm fina blad: 0,0 Rosettväxter: 0,0 Trådalger: 0,6
Övriga påväxtalger: 0,4 Fontinalis eller likande: 0,4 Kuddliknande mossor: 1,0

Dominerande taxa (dominerande i minst någon av delsträckorna): Sjöfräken, häckmossa, Kuddlika mossor, Vattenklöver, Starr, Gul näckros, 
Gröna trådalger

STRÖMFÖRHÅLLANDEN
Vattenföring vid inventeringstillfället: (a 0,2 m!/s 
Vattennivå vid inventeringstillfället: Medel

Strömtvo (m/s) Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,25
0. Lugnflytande (< 0,2) 320 m (50,0%) (skala 03)
1. Svagt strömmande (> 0,2) 40 m (63 %)
2. Strömmande (<0,7) 80 m (12,5%)
3. Forsande (>0,7) 200 m (313 %)



SKUGGNING
Skuggning Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,94
Klass o, o% om (%) (skala 03)
Klass i, <5% 320 m (50,0%)
Klass 2,5-50% 40 m (63%)
Klass >50% 280 m (43.S %)

DÖD VED
Död ved Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 0,80
Klass 0, stockar saknas 1^0 m (203%) (skala 03)
Klass i, <6 stockar /100 m 510 m 09.7 96)
Klass 2,6-25 stockar /100 m om (%)
Klass ], >25 stockar/ioo m om (%)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd (m) Area (mz) inkl. dammar Längdviktat medelvärde: 1,06
Lekområde, klass 0 360 (563%) 2£0 (69,1%) (skala 03)
Lekområde, klass 1 80 (12,5%) 240 (73%)
Lekområde, klass 2 0 (%) 0 (%)
Lekområde, klass ] 200 fe3%) 800

Uppväxtområde, klass 0 320 (50,0%) 2170 (644%) Längdviktat medelvärde: 1,12
Uppväxtområde, klass 1 120 (18,8%) 400 (114%) (skala 03)
Uppväxtområde, klass 2 0 (%) 0 (%)
Uppväxtområde, klass 3 200 fr3%) 800 fe,7%)

Ståndplatser, klass 0 (203%) 650 093 %) Längdviktat medelvärde: 130
Ståndplatser, klass 1 190 Hl%) 1520 (45,1%) (skala 03)
Ståndplatser, klass 2 P (50,0 °/o) 1200 fe,6%)

Ståndplatser, klass} 0 (%) 0 (%)

RENSAT / PÅVERKAT
Tvp av påverkan Antal platser: Tot längd (m) Typ av påverkan Antal platser Tot längd fm)
Torrfåra: 0 0 (%) Kulvertering: 0 0 (%)
Utfyllnad: 0 0 (%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: 0 0 (%) Korsande vägar: 1

Rensning Antal olatser: Tot längd fm)
i. försiktig rensning: 2 120(18,8%) Längdviktat medelvärde: 0,19
2. Kraftig rensning: 0 0 (%) (Skala 03)
]. Omgrävd: 0 0 (%)

Diken Antal: Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 0 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid ost Dikenas medelbredd
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns skyddszonvid ost Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör 0 Bland dikena finns översilningszonvid ost

Se vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad för vidare detaljer.



VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENT
Tillrinnande vattendrag: 0 st Kvillområde: 0 st Stenbro e ler rest av: 0 st
Sammanflöde: 0 st Delta: 0 st Damm av sten: 0 st
Sjöutlopp: 2 st Korvsjöar: 0 st Annan stensättning: 0 st
Sjöinlopp: 2 st Utströmniningsomr./källa: 2 st Annan damm: 0 st
Strömnacke: 0 st Ravin: 0 st Annat (se protokoll): 0 st
Hölja: 1 st Brant strand: 0 st

Nipa/brink/skredärr: 0 st

VANDRMNDER
Lokal: Uppstr. Storselssjön Typ av hinder: Fors över häll Fallhöjd: i,o m Naturligt hinder: JA

Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

Lokal: Nedstr. Bredsjön Typ av hinder: Brant "blockhav" Fallhöjd: 4,0 m Naturligt hinder: JA
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

Lokal: Väg över Bredsjöbäcken Typ av hinder: Vägtrumma Fallhöjd: 0,1 m Naturligt hinder: NEJ
Bedömning Mört: Partiellt Bedömning Öring: Inget hinder

Lokal: Nedstr. Bredsjön Typ av hinder: Rest av flottningsränna Fallhöjd: 1,5 m Naturligt hinder: NEJ
Bedömning Mört: Definitivt Bedömning Öring: Definitivt

Sc vidare i komplett register över vandringshinder för vidare detaljer.

ÖVRIGA KOMMENTARER
Sträcka i. Sprängsten. Många styrstockar längs stränder och några kvar i bäcken. Utriven flottningsränna som gått i ån mestadels. 
Sträcka 2. Uttriven flottningsränna.
Sträcka ]. förmodligen rätad och utgrävd i sjöinloppet.
Sträcka 4. Utriven flottningsränna m. inlopp till rännan delvis kvar. Korsande väg = skogsbilväg m trumma.



Antal delsträckor: 8 st 
Strand längd: 1180 m

(4 st på höger och 4 st på vänster sida)

MarKtvD Längd fm
MARKTYPER 1 VATTENDRAGETS OMGIVNING (30-200 m)

med dominans (96 av tot) Länedviktat medelvärde, skala 0-5
BA -Barrskog loio m (79,7 %) 2,59
BL -Blandskog m (96)
L - Lövskog m (96)
K - Kalfiygge m (X) 0,47
H - Hällmark m (96)
A -Åker m (96)
Ö - Öppen mark m (96)
V - Våtmark m (96)
VK -Våtmark,kärr 260 m (10,396) 1,35
VM - Våtmark, mosse m (96)
A - Artificiell mark m (96)

> <;o% täckn

VEGETATIONSTYPERI VATTENDRAGETS NÄRMILJÖ (0-30 m)
VegetationstVD Längd fm) med dominans (96 av tot) Länsdviktat
BAS3 - Gammelskog, barr m (%)
BLS3 - Gammelskog, blandad m (%)
LSS3 - Gammelskog, löv m (%)
BAS - Äldre produktionsskog, barr 110 m (94%) 0,18
BLS -Äldreproduktionsskog,blandad m (%)
LSS -Äldreproduktionsskog,löv m (%)
BAG - Yngre produktionsskog, barr m (%)
BLG -Yngreproduktionsskog,blandad m (%)
LSG -Yngreproduktionsskog,löv m (%)
BARi - Ungskog, barr 110 m (94%) 1,16
BLRi - Ungskog, blandad 170 m 0)3%) 049
LSRi - Ungskog, löv 170 m 0)3%) 040
BAS4-Övrig skog, barr m (%) 0,09
BLS4-Övrig skog, blandad m (%)
LSS4 - Övrig skog, löv m (%)
K - Kalhygge m (%)
H - Hällmark m (%)
Åi - Brukad åkermark m (%)
Åi - Ej brukad åkermark m (%)
Öi - Hävdad öppen mark m (%)
Öi - Ej hävdad öppen mark m (%)
VKi - Öppen, hävdad våtmark m (%)
VKi - Öppen, ej hävdad våtmark 700 m (54.6%) 1.7)
VK3 - Trädbevuxen våtmark m (%) o,55
VMi - Trädbevuxen mosse m (%)
VMi -Öppenmosse m (%)
Ai - Tomtmark m (%)
Ai -Väg m (%)
A3 - Industri m (%)
A4 -Tätort/bebyggelse m (%)
A5 -Övriga,ejhårdgjordaytor m (%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas S3, S.G, Rz, S4, H,öi, öz, VKi, VK2, VK^, VMi samt VM2): 1280 m
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Åi, h, samt A1-A5): 0 m

Vid sträckor som domineras av 
NATURLIGA VEGETATIONSTYPER
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

Längd (m) (%avtot)
m (%) 

410 m (32,0%) 
340 m (30,5%) 
480 m (37,5#)

SKYDDSZON

Längdviktat medelvärde: 2,05 
skala 0-3

Vid sträckor som domineras av 
KALHYGGE
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 
Skyddszon 3 (bredd >30 m)

Längd (m)(% av tot)
m (%)

m (%)

m (%)

m (%)

Längdviktat medelvärde: 0,0 
skala 0-3

Vid sträckor som domineras av
ARTIFICIELL MARKANVÄNDNING Längd (m) f% av tot) Längdviktat medelvärde: 0,0 
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m [%) skala 0-3
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) m {%)
Skyddszon 3 (bredd > 30 m) m (%)

Dominerande marktyper i skyddszon
Mot SKOG

53 - Gammelskog
S - Äldre prouktionsskog
G - fngre produktionsskog
fa - Ungskog
54 -Övrigskog
K - Kalhygge
H - Hällmark
Äi - Brukad åkermark
Ä2 - Ej brukad åkermark
Öi - Hävdad öppen mark
Ö2 - Ej hävdad öppen mark 
VKi - Öppen, hävdad våtmark 
VK2 - Öppen, ej håvdad våtmark 
VK3 - Trädbevuxen våtmark 
VMi - Trädbevuxen mosse 
VM2 - Öppen mosse 
Ai - Tomtmark 
A2 -Väg 
A3 -Industri 
A4 -Tätort/bebyggelse 
A5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor

Längd (m) Mot HYGGE:
(%)

(%)

[%)

460 (35,4%)
120 (9,4%)

(%)

(°/o)

(%)

{%)

(%)

(%)

(%)

700 (54,7%)
[%)

{%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

MotARTIFICIELL MARK: Längd (m)
(%)

(%)

(%)

(%)

{%)

(%)

{%)

[%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

[%)

(%)

{%)

[%)
(%)



VATTENNÄRA ZON
Kla» Längd (m) (%avtot) Längdviktat medelvärde: 0,72
Vattennära zon, kla» o (saknas): 580 (453%) skala 0-2
Vattennära zon, kla» i (liten): 480 (87.5%)
Vattennära zon, kla» z (måttlig): 220 m%)
Vattennära zon, klass ] (stor) 0 (%)

BUSKSKIKT
Klass Längd (m) [% avtot] Längdviktat medelvärde: 1.17
Buskskikt, klass o (saknas): (%) skala 0-2
Buskskikt, klass i (sparsamt): (%)
Buskskikt, klass z (måttlig): 940 (78.4%)
Buskskikt, klass ] (rikligt) 340 (26,6%)

SKUGGNING
Klass Längd (m) 1% avtot Längdviktat medelvärde: 1.91
Skuggning, klass o (ingen): (%) skala 0-3
Skuggning, klass i (liten): 700 (54,7%)
Skuggning, klass 2 (måttlig): (%) Möjlighet att förbättre:
Skuggning, klass ] (stor) 580 (453%)



HENUN6SÅN Längd: 10410 m
Hela inventerade sträckan av Hemlingsån (1997), se karta.

VATTENBIOTOPER
Antal delsträckor: 101

Areal (m\ exkl. dammar): 171630 
Antal sträckor som utgörs av damm: 0

VATTENDRAGETS LOPP
Rakt (m): 2 415 (11,8 %) Ringlande (m): 15885 (77,8%) Meandrande (m): 1060 (10,1%)

Substrat(mm) Längd m dominans
BOTTENSUBSTRAT

viktat medelvärde (0-2, där 0=saknas, 2=riklig)Areal m dominans Länge
Grov detritus: 60 m (0,07%) 120 m 1 (0,1%) W
Tin detritus: 5 900 m (28,9 %) 61 470 nT (»«) 1,68
Lera (< 0,02): m (%) m * (%) 0,58
Sand (0,02-2): 1900 m (93 %) 14 990 m! (8,1%) 1,27
Grus (2-20): 2260 m (11,1%) 14450 m 1 (8,4%) 1,12
Sten (20-200): 4065 m 09,9 %) 78180 mz (2,4%) 1,58
Block (>200): 6175 m (TO,7%) 42460 nr (M,7%) 1,80
Häll (>4000): m (%) m 1 (%) 0,12

VATTENVEGETATION
Längdviktade medelvärden. Skala 0-7. där 0=saknas och 7=rikligt
Total vegetationstäckning: 1,0

Övervattensväxter: 1,4 flytbladsväxter:
Dndervattensväxter m lina blad: 0,7 Rosettväxter:
Övriga påväxtalger: 0,7 fontinalis eller likande:

0,6 Dndervattensväxter m hela blad: 0,8
0,1 Trådalger: 0,5
0,8 Kuddliknande mossor: 0,6

STRÖMEÖRHÅLLANDEN
Vattennivå vid inventeringstillfället: Medel

Strömtyp (m/s)
0. Lugnflytande (< 0,1)
1. Svagt strömmande (>0,2.) 
1 Strömmande (<0,7)

Forsande (>0,7)

Längd m dominans 
8670 m (413%)
1405 m (6,9 %)
6860 m (77,6%)
7515 m (17,1%)

Längdviktat medelvärde: 1,16 
(skala 0-7)

Skuggning
Klass 0,0% 
Klass 1, <5% 
Klass 1,5-50% 
Klass 7, >50%

SKUGGNING
Längd m dominans 

1690 m (8,7 %)
5910 m (29,0%)
<) 780 m (46,0 %)
7470 m (16,8%)

Längdviktat medelvärde: 1,71 
(skala 0-7)



DOD VED
Död ved Längd m dominans Längdviktat medelvärde: 1,18
Klass o, stockar saknas 3045 m (14,4%) (skala 0-7)
Klass i, <6 stockar/toom 11525 m (5b,5%)
Klass 2,6-25 stockar/loom 4470 m 24,4%)
Klass 3, >25 stockar/ioo m 870 m (4,3%)

ÖRINGBIOTOP
Bedömning Längd fm) Area (m1) inkl. dammar Längdviktat medelvärde: o,44
Lekområde, klass 0 m (45,7%) 85320 (44,7%) (skala 0-3)
Lekområde, klass 1 3650 07,4°/°) 24110 (14,0%)
Lekområde, klass 2 5*0 (28,6%) 47120 (27,5%)
Lekområde, klass ] 1600 (7-8%) 15080 (8,8%)

Uppväxtområde, klass 0 s^io (lS.5%) 56470 (32,4%) Längdviktat medelvärde: 1,31
Uppväxtområde, klass 1 4 980 (U,4%) 40 310 (23,5%) (skala 0-3)
Uppväxtområde, klass 2 7010 (34,3%) 44310 (28,7%)
Uppväxtområde, klass ] 2610 (12,8 %) 25540 (14,4%)

Ståndplatser, klass 0 2770 (13,6%) 26520 (15,5%) Längdviktat medelvärde: i,34
Ståndplatser, klass 1 8505 (41,7%) 73 370 (42,7%) (skala 0-7)
Ståndplatser, klass 2 8505 (417%) 65720 (38,3%)
Ståndplatser, klass ] 630 (3,1%) 6020 (3,5%)

RENSAT / PÅVERKAT
Ivd av Dåverkan Antal platser: Tot längd fm) Tvd av Dåverkan Antal Dlatser Tot längd (m)
Torrfåra: 3 240 (1,4%) Kulvertering: 1 50 (0,2%)
Utfyllnad: 1 110 (0,5%) Vattenuttag: 0
Översvämningsskydd: 35 b 745 (33,3 %) Korsande vägar: 12

Rensning Antal Dlatser: Tot längd fm)
1. Försiktig rensning: 24 5140 (25,4%) Längdviktat medelvärde: 0,72
2. Kraftig rensning: 24 40b5 (14,4%) (Skala 0-3)
]. Omgrävd: 4 470 (2,3%)

Diken Antal: Påverkan: Mått:
Tillrinnande diken: 11 Bland dikena föreligger erosionsrisk vid 2 st Dikenas medelbredd:
Tillrinnande täckdiken: 0 Bland dikena finns skyddszon vid 8 st Dikenas medeldjup:
Tillrinnande avloppsrör 0 Bland dikena finns översilningszon vid ost

Se vidare i komplett register över diken och tillrinnande vattendrad för vidare detaljer.

VÄRDEFULLA STRUKTURELEMENT
Tillrinnande vattendrag: 4 st Kvillområde: 4 st Stenbro e ler rest av: 1 st
Sammanflöde-, 1 st Delta: 0 st Damm av sten: 5 st
Sjöutlopp: 17 st Korvsjöar: 0 st Annan stensättning: 1 st
Sjöinlopp: 20 st Utströmniningsomr./källa: 17 st Annan damm: 5 st
Strömnacke: 7 st Ravin: 1 st Annat (se protokoll): 3 st
hölja: 3 st Brant strand: 10 st

Nipa/brink/skredärr: 3 st



Antal delsträckor: 220 st 
Strand längd: 40 610 m

(106 st på höger och 114 st på vänster sida)

Marktyp Längd fm
MARKTYPER 1 VATTENDRAGETS OMGIVNING (BO-200 m)

, där o=saknas6?=><;o0/o täcknmed dominans (% av tot) Längdviktat medelvärde, skala 0-5
BA ■ Barrskog 15570 m (68,0%) 1,96
BL - Blandskog 4680 m (ii,5%) 038
L - Lövskog 1720 m (4,i%) 0,19
K ■Kalhygge 4600 m (11,8%) 0,56
H - Hällmark m (%) 0,01
Å •Åker i^o m (0,8%) m
0 -Öppen mark 380 m (o,9%) 0,15
V -Våtmark m (%)
VK -Våtmark, kärr 630 m (16,1 %) 1,18
VM -Våtmark, mosse m (%)
A -Artificiell mark m (%) 0,11

VEGETATIONSTYPERI VATTENDRAGETS NÄRMIUÖ (o-bo m)
Vegetationstyp Längd fm) med dominans (% av tot) Längdviktat medelvärde, skala 0-2. där 0=saknas & 1= > co% täckn 
BAS} - Gammelskog, barr m (%)
BLSb - Gammelskog, blandad m (%) 0,01
lssb - Gammelskog, löv 240 m (0,6%) 0,02
BAS - Åldre produktionsskog, barr 290 m (6,2%) o,8i
BLS -Åldre produktionsskog, blandad 10}0 m (1,5%) 0,08
LSS -Äldre produktionsskog, löv m (%)
BAG -fngre produktionsskog, barr 1580 m (8,8%) 0,24
BLG -Tngre produktionsskog, blandad 1070 m (1,6%) 0,18
LSG -Yngre produktionsskog, löv 870 m (1,1%) 0,06
BAR2 -Ungskog, barr 1 }20 m (8,8%) o,i8
BLR2 - Ungskog, blandad }00 m (o,7%) 0,04
LSR2 - Ungskog, löv 2200 m (5,4%) 0,28
BAS4 -Övrig skog, barr 7 080 m 07,8%) o,77
BLS4 -Övrig skog, blandad 1470 m (6,1%) 038
LSS4 -Övrig skog, löv 2250 m (5,5%) 0,20
K -Kalhygge 1410 m (8,5%) 0,18
H - Hällmark m (%) 0,02
Åt - Brukad åkermark m (%)
Å2 - Ej brukad åkermark m (%) 0,02
Öl - Hävdad öppen mark 180 m (0,8%) 0,01
Ö2 - Ej hävdad öppen mark 1610 m (4,o%) o,84
VKl - Öppen, hävdad våtmark m (%)
VK2 - Öppen, ej hävdad våtmark io 380 m (15,6%) 1,01
VK} - Trädbevuxen våtmark 4260 m (io,5%) 0,68
VMl - Trädbevuxen mosse m (%)
VM2 - Öppen mosse m (%)
Al -Tomtmark m (%) 0,01
A2 -Väg m (%) 0,07
Å8 - Industri m (%)
Å4 - Tätort/bebyggelse m (%)
Å5 - Övriga, ej hårdgjorda ytor m (%)



Summa naturliga vegetationstyper (Hit räknas S3, 5,6, Rz, S4, H, Öl, Oz. VKi, VK2, VK^, VMi samt VMz): 34 200 m 
Summa artificiell markanvändning (Hit räknas K, Åi, Å2, samt A1-A5): 1410 m

SKYDOSZON
Vid sträckor som domineras av
NATURLIGA VEGETATIONSTYPER Längd (m) (% avtot) Längdviktat medelvärde: 1,83
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 7030 m (18,4%) skala 0-3
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 6660 m OM%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) 10400 m (27,2%)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) 14120 m (37,0%)

Vid sträckor som domineras av
KALHYGGE Längd fm) f% avtot) Längdviktat medelvärde: 1,48
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) 60 m (4,8%) skala 0-3
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) 620 m (48,8%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) W m (51,8%)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) m (%)

Vid sträckor som domineras av
ARTIfICIELL MARKANVÄNDNING Längd (m) f% avtot) Längdviktat medelvärde:
Skyddszon 0 (bredd 0-3 m) m (%) skala 0-3
Skyddszon 1 (bredd 3-10 m) m (%)
Skyddszon 2 (bredd 10-30 m) m (%)
Skyddszon 3 (bredd >30 m) m (%i

Dominerande marktvoer i skvddszon
Mot SKOG: Längd (m) Mot HYGGE: Längd fm) Mot ARTIFICIELL MARK: Längd fm)

S3 - Gammelskog 200 (0,5%) (%) (%)
S - Äldre prouktionsskog 1100 (2,8%) (%) (%)
G - Yngre produktionsskog 480 (1,5%) (%) (%)
R2 - Ungskog 4260 (10,8%) 310 (0,8%) (%)
S4 -Övrigskog 13270 (88,5%) (%) (%)
K - Kalhygge (%) 1040 (2,6 %) (%)
H - Hällmark (%) (%) (%)
Äi - Brukad åkermark (%) (%) (%)
Å2 - Ej brukad åkermark (%) (%) (%)
Öi - Hävdad öppen mark (%) (%) (%)
Ö2 - Ej hävdad öppen mark 400 (i,8%) (%) (%)
VKi -Öppen, hävdad våtmark (%) (%) (%)
VK2 -öppen, ej hävdad våtmark 6740 O7,o%) (%) (%)
VK3 -Trädbevuxen våtmark 3890 (4,8%) (%) (%)
VMi - Trädbevuxen mosse (%) (%) (%)
VM2 - Öppen mosse (%) (%) (%)
Ai - Tomtmark (%) (%) (%)
A2 -Väg (%) (%) (%)
A3 -Industri (%) (%) (%)
A4 -Tätort/bebyggelse (%) (%i (%)
A$ - Övriga, ej hårdgjorda ytor (%) (%) (%)



VATTENNÄRA ZON
Klass Längd (m) (% avtot)
Vattennära zon, klass 0 (saknas): 14630 (48,3%)
Vattennära zon, klass 1 (liten): 11540 (28,4%)
Vattennära zon, klass 2 (måttlig): 6360 05J%)
Vattennära zon, klass 3 (stor) 3350 (8,2%)

Klass Längd (m) (%avrot
Buskskikt, klass 0 (saknas): 0 (%)
Buskskikt, klass 1 (sparsamt): 7560 (18,6%)
Buskskikt, klass 2 (måttlig): 26 000 (64,0%)
Buskskikt, klass 3 (rikligt) 7050 074%)

Klass Längd (m) (% avtot)
Skuggning, klass 0 (ingen): 4600 (ii,3%)
Skuggning, klass 1 (liten): 4880 (M,3%)
Skuggning, klass 2 (måttlig): 14650 (36,1%)
Skuggning, klass 3 (stor) 11480 (18,3%)

Längdviktar medelvärde: 0,84 
skala 0-3

BUSKSKIKT
Längdviktat medelvärde: 
skala 0-3

1.99

Längdviktar medelvärde: 1,81 
skala 0-3

Möjlighet att förbättre: 6 730 m (16,6 %)

k under respektive vattendrag.
ÖVRIGA KOMMENTARER
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Bilaga 8
Inventeringsprotokoll



Inventeringsprotokoll Protokoll A Vattendrag
Vattenbiotop

A1. Undersökning Organisation:

Inventerare: Datum: 19 -

A2. Lokalinformation Huvudvattendrag: Vattendrag:

Sträcka nr: Foton: Topo karta: Eko karta:
Max Min Medel

Längd (m): Bredd (m):

Max Medel
Areal (m2): Vattendjup (m):

A3. Bottensubstrat
0 eller tom ruta=saknas, 1=<5%, 
2=5-50%, 3=>50%

A5. Strömförhållande

Grovdetritus:

Findetritus:

Lera:

Sand:

Grus:

Sten:

Block:

Häll:

A4.Vattenvegetation
0 eller tom ruta=saknas, 1=<5%, 
2=5-50%, 3=>50%

Täckning totalt:
(klass skall anges)

Rotade och/eller amfibiska övervattensväxter: 

Flytbladsväxter och/eller friflytande arter:

Undervattensväxter med hela blad: 

Undervattensväxter med fingrenade blad:

Rosettväxter: 

Trådalger: 

Övriga påväxtalger: 

Fontinalis eller liknande arter: 

Kuddliknande mossor:
0 eller tom ruta=saknas, 1=<5%, 
2=5-50%, 3=>30%

Lugnflytande:

Svagt strömmande:

Strömmande:

Forsande:

Ex. arter

A6. Skuggning 0=obefintlig, 1=dålig (<5%), 
2=mindre bra (5-50%), 3=bra (>50%)

A7. Död ved 0=saknas, 1=liten (<6 stockar/100m), 2=måttlig 
(6 - 25 stockar/100m), 3=riklig (>25 stockar/100m)

A8. Flöde/lopp
Uppskattat (m3/s)

Lågt/Medel/Högt (L/M/H) 

Rakt (x) 

Ringlande (x) 

Meandrande (x)

A9. Rensat/påverkat
(TF)Torrfåra (x):

(UF)Utfyllnad (x):

(ÖS)Översvämningsskydd(x):

(KU)Kuiverterat (x):

Damm (x):

(R)Rensning (0-3):

A10. Öringbiotop (0-3) 
Klass lekområde:

Uppväxtområde:

Tillgång ståndplatser:

0= ej, 1 =försiktigt, 2=kraftigt, 3=omgrävd

VÄND =>



Protokoll A
Vattenbiotop

A11. Strukturelement, markera antal samt markera på kartan
(Vnr) Tillr. vattendrag: '—

(Dnr) Dike: 

(TDnr) Täckdike: 

(A) Avloppsrör: 

(VA) Vattenuttag: 

(RA) Ravin: 

(BR) Brant: 

Korsande väg

Nacke: 

Hölja: 

(SU) Sjöutlopp: 

(SI) Sjöinlopp: 

(SA) Sammanflöde 

(KO) Korvsjö
Annat:

med bl a bokstavsbeteckning
(K) Kvillområde:

(D) Delta: 

(B), Brink, nipa skredärr: 

(U) Utströmn. område/Källa: 

(SB) Stenbro/rest av stenbro: 

(SD) Dammbyggnad av sten: 

(SA) Annan stensättning: 

(AD) Annan dammrest:

A12. Övrigt
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Inveteringsprotokoil Protokoll D 
Vandringshinder

Vattendrag

D1. Undersökning Organisation:

Inventerare: Datum: 19 -

D2. Lokalinformation Huvud vattendrag: 

Fältnummer: Topokarta:

Lokal:

Vattendrag:

Ekokarta:

Koordinater

Fotografier:

D3. Information om vandringshindret

Typ av hinder: Fallhöjd(m):
Total Utnvttiad

Flöde:

tl,kulvert,fiskgaller,ålkista, naturligt)

Uooskattad (m3/s) Låat/Medel/Höat Ja Nei Osäker

Naturligt hinder (osäker kan kombineras):

Dammkrönets Antal utskov/kulvert: Torrfåra:
Längd fm)

Kulvert:
längd (m) e> (m) Lutning (cm/m) Bottenmaterial i kulvert Fallhöjd vid utlopp (m) Pol nedan (x) Djup (m)

D4. Fiskuppgifter
Hindrets passerbarhet mört m fl öring Fiskskador vid nedströms passage:

Definitivt: Ja

Partiellt: Nej

Passerbart:

D5. Användning D6. Åtgärder
Idag:

Tidigare: 

Kulturmiljö (x): 

Ägare:

Möjligheter:

Vägar

D7. Fiskvägar
Funktion

Fiskväg (x)

D8. Övrigt

VÄND =>



.?~r3r'^r" V "V’54;,;r • -
■

.sMå2M.......... Vandringshinder
Protokoll D ........

9. Skiss över vandringshindret
Hela området inkl torrfåror 
Alla fåror tills de går samman 
Hela dammvallen 
Anslutande vägar 
Skala, strömriktning 
Foto vinklar, fotonr



Bilaga 9
Instruktion för ifyllande av inventeringsprotokoll



Manual: Biotopkartering - Vattendrag 1997
Protokoll A - Vattenbiotop

Protokoll A Vattenbiotop

Protokoll A används för att beskriva förekommande biotoper i vattendraget och den största 
delen av datamaterialet samlas in i fält. En viss del erhålls dock från kartor och/eller flyg
bilder.

Al. Undersökning

Organisation Organisation, institution etc som är ansvarig för inventeringen.

Inventerare Namn på den/de som fältinventerar.

Datum Damm då sträckan fältinventeras.

A2. Lokalinformation

Huvudvattendrag Anges enligt SMHI:s numrering. T ex 098 (Lagan).

Vattendrag Namn på det vattendrag som inventeras.

Sträcka nr Vattendragen delas in i sträckor som numreras nedifrån och upp inom respektive
vattendrag. Biotopen inom varje sträcka ska vara så homogen som möjligt, men 
sträckans längd bör inte understiga 30 m. En obligatorisk sträckavgränsning görs vid 
varje vandringshinder och sjöar. Dammar och torrfåror ska alltid sträckavgränsas, 
sjöar noteras inte som egna sträckor.

Fotografier Ange antal foton som tagits. Läge och bildtext anges under punkt 12 Övrigt.

Topo karta Det/de topografiska kartblad inom vilket vattendragssträckan är belägen.

Eko karta Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendragssträckan är belägen.

Längd Sträckans längd i meter. Mätning kan t ex ske med planimeter på ekonomisk karta i
skala 1:10 000 eller i samband med digitalisering.

Bredd (max, min, Vattendragssträckans max-, min- och medelbredd vid normal lågvattenföring. Mäts 
medel) eller uppskattas i fält.

Areal Sträckans yta angiven i m2. Beräknad enligt längd x bredd.

Vattendjup I fält uppskattat max- och medelvattendjup.

Punkterna 3, 4 och 5 nedan anges samtliga i en fyrgradig skala där:
0 = saknas 2 = 5- 50% täckning
1 = < 5% täckning 3 = > 50% täckning

A3. Bottensubstrat
Bottenmaterialet delas in i Grovdetritus (löv, grenar, stockar o dyl ved som inte är 
nedbrutet), Findetritus (mer eller mindre nedbrutet organiskt material), Lera (<0,02 
mm), Sand (0,02-2 mm), Grus (2-20 mm), Sten (20-200 mm), Block (> 200 mm) och 
Häll (>4000 mm). Siffrorna inom parentes anger definition. Täckningsgraden för 
respektive substrat anges enligt ovan men, en tom ruta framför bottensubstratet mot
svarar 0. En substrattyp ska alltid anges som dominant

1
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A4. Vattenvegetation
Vattenvegetationen delas in i nio olika grupper, se även bilaga 2 (artlista):
Rotade och/eller amfibiska övervattensväxter (ex vass, säv), Flytbladsväxter och/eller 
friflytande växter (ex näckros), Undervattensväxter med hela blad (ex nate), Under- 
vattensväxter med fingrenade blad (ex slinga), Rosettväxter (ex notblomster), Tråd
alger (ex Cladophora sp och Vaucheria sp.), Övriga påväxtalger (ex överdrag på 
stenar), Fontinalis eller liknande arter, Kuddliknande mossor (ej Fontinalisliknande). 
Arter/grupper som dominerar stryks under.

Täckning totalt Den totala täckningsgraden för all vattenvegetation anges enligt ovan.

Täckning per 
grupp

Samtliga vegetationsgrupper ska noteras om de bedöms vara återkommande, även om 
dess utbredning är begränsad. Täckningsgraden för respektive grupp anges också 
enligt ovan men, en tom ruta framför motsvarar 0.

A5. Strömförhållanden
Sträckans strömförhållanden delas in i lugnflytande (<0,2 m/s), svagt strömmande, 
strömmande och forsande (>0,7 m/s). Bedömningarna grundas främst på utseendet 
och mindre på vattnets hastighet. Skillnaden mellan svagt strömmande och ström
mande är beroende av hur turbulent vattnet är, ju mer turbulent vattnet är desto mer 
strömmande bedöms det vara. En dominerande strömtyp ska alltid anges.

A6. Skuggning
Sträckans faktiska skuggning bedöms i en fyrgradig skala där 0 = obefintlig,
1 = dålig (<5%), 2 = mindre bra (5-50%), 3 = bra (>50%).

A7. Död ved
Om det finns död ved i vattendraget anges detta i en fyrgradig skala där 0 = saknas,
1 = liten förekomst (>6 stockar/100m), 2 = måttlig förekomst (6-25 stockar/ 100m),
3 = riklig förekomst (>25 stockar/100m).

A8. Flöde/lopp

Flöde Den uppskattade vattenföringen anges (m3/s). En bedömning av om vattenföringen är 
låg, medel eller hög på årsbas görs också (L/M/H). För att kalibrera bedömningen bör 
en beräkning av flödet göras på ett par lokaler med t ex flygel eller flottör.

Lopp Utseendet på vattendragets lopp noteras. Loppet framgår bäst på kartor. Meandrande 
= längden skall vara minst 1,5 ggr än sträckan uppmätt som en rak linje.

A9. Rensat/påverkat
Om sträckan är påverkad genom någon eller några av nedanstående parametrar mar
keras detta med ett kryss i rutan samt med en symbol på kartan (se teckenförklaring). 
Rensning anges dock i en tregradig skala.

Tor rf år a Markeras om sträckan torrläggs (i anslutning till kraftverk). Observera att en torrfåra 
alltid ska utgöras av en egen sträcka.

Utfyllnad Markeras om stranden eller vattendraget helt eller delvis fyllts ut med tippmassor e 
dyl.

Översvämnings-
skydd

Markeras om stränderna helt eller delvis består av vallar eller dylikt som förhindrar 
översvämningar vid högvatten.

Kulverterat Markeras om vattendraget helt eller delvis rinner genom en kulvert. Här avses inte så 
korta sträckor som vägkulvertar.



Damm

Rensning

Annat

Ett kryss visar att sträckan utgörs av en artificiell damm. Observera att en damm alltid 
ska utgöras av en egen sträcka.

Markeringen visar om rensning, dikning eller uträtning förekommer på sträckan. 
Vanligt exempel är flottledsrensning. Rensning anges i en fyrgradig skala där 
0 = ej rensad (behöver ej noteras i prot), 1 = försiktigt rensad, 2 = kraftigt rensad och 
3 = omgrävd/rätad. Klass 3 kan med fördel noteras i samband med flygbildsto lk- 
ningen.
Viktiga strukturelement som ej nämns ovan, t ex bäverdamm, bäverspår, fätramp, 
traktorväg noteras här.
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A10. Öringbiotop
En bedömning av sträckans lämplighet för öring. Om inventeringen sker vid högvat
ten kan inte en total bedömning enligt nedanstående göras. En förenklad bedömning 
av sträckans lämplighet som reproduktionsområde kan dock alltid göras. Samtliga 
bedömningar sker i en fyrgradig skala enligt nedan:

Klass 0 Klass 1 Klass.2 Klass 3

Lekområde Lekmöjligheter
saknas

Inga synliga lekområden 
men rätt strömforhållan-
den

Tämligen bra lekmöj
ligheter men inte opti
malt

Bra - mycket bra lekmöj
ligheter

Upp-
växtområde

Inte lämpligt Möjligt men inte bra Tämligen bra Bra - mycket bra upp
växtområde

Ståndplatser Saknas (for 
grunt)

Möjligt for enstaka större 
öring att uppehålla sig

Tämligen bra Bra - mycket bra förut
sättningar for större öring

All. Strukturelement
Om nedanstående strukturelement finns inom sträckan markeras antalet i protokollet 
och markeras med svmboler på kartan (se teckenförklaring). Flera av strukturelemen
ten kan markeras på karta redan vid flygbildstolkningen (FL)och/eller kartstudierna 
(KA).

Tillrinnande På kartan numreras varje tillrinnande vattendrag (domineras av ett naturligt lopp) och
vattendrag i ett särskilt protokoll ifylls specifika uppgifter (Protokoll Q.FL/KA

Dike, täckdike På kartan numreras varje dike (domineras av ett rätat/omgrävt lopp) och i ett särskilt 
protokoll ifylls specifika uppgifter (Protokoll C). FL/KA.

Avloppsrör

Vattenuttag

Ravin

Brant

Anger avloppsrör som mynnar inom sträckan.

Anger att anläggning för vattenuttag finns inom sträckan.

En ravin innebär att båda stränderna är mycket branta (>45° lutning). Ravinens sidor 
består ofta av rasbranter. Bredden på ravinens ”botten” överstiger normalt inte 50 m. 
Markeras på karta. FL/KA

En brant markeras om höjdskillnaden mellan strandlinjen och en punkt 25 m från 
vattendraget överstiger 5 m (1/5). FL/KA.

Korsande väg Antalet vägar som korsar vattendraget på sträckan anges. FL/KA.

Nacke En markering görs om det finns en strömnacke (<30m) på en lugnflytande sträcka,

Hölja En markering görs om det finns en hölja (<30m) på en strömsträcka.

Kvillområde Ett kvillområde innebär att vattendraget delar upp sig på minst tre fåror. FL/KA
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Sjöut- respektive 
sjöinlopp

Den plats där en sjö har sitt utlopp respektive det område där ett vattendrag mynnar i 
en sjö markeras.

Sammanflöde En markering görs där två vattendrag flyter samman (ARO >20 km2)

Korvsjö Om det finns korvsjöar i anslutning till sträckan anges detta. FL/KA.

Delta Endast större deltan markeras (minst 1 hektar). De kan vara uppbyggda av minerogent 
eller organiskt material. FL/KA.

Brink nipa,,
skredärr
Utströmningsom-
råde/källa
Stensättningar

Rasbranter i sandavlagringar på stranden markeras.

Utströmningsområden i form av källor markeras.

Dessa markeras om de utgör potentiella häckningsplatser för t ex strömstare.

Annan dammrest Övriga dammrester.

A12. Övrigt
Här noteras övrig information. Den kan t ex utgöras av eventuella hot mot lokalen 
eller förekomst av intressanta växter eller djur. Information om eventuella foton re
dovisas här.
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Protokoll B Omgivning/närmiljö

Protokoll B används för att beskriva förekommande biotoper i anslutning till vattendraget och 
den största delen av datamaterialet samlas in i fält. En viss del erhålls dock från kartor 
och/eller flygbilder.

Bl. Undersökning

Organisation Organisation, institution etc som är ansvarig för inventeringen.

Flygb ilds tolkare Namn på den/de som flygbildstolkar.

Datum Datum för flygbildstolkning.

Flygbilder Ange flygbildsnummer samt året då fotograferingen genomfördes.

Inventerare Namn på den/de som fåitinventerar.

Datum Datum då sträckorna fältinventeras.

B2. Lokalinformation

Huvudvattendrag Anges enligt SMHI:s numrering. T ex 098 (Lagan).

Vattendrag Namn på det vattendrag som inventeras.

Fotografier Notera antal foton som tagits. Läge och bildtext anges under punkt 10 Övrigt.

Topo karta Det/de topografiska kartblad inom vilket vattendragssträckan är belägen.

Eko karta Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendraget är beläget.

B3. Sträcka
Stränderna utefter vattendraget delas in i olika sträckor som också numreras, 
varje sida separat, sträckan ska inte vara kortare än ca 70 m.

Nummer Sträckans nummer som ett löpnummer.

Sida Vilken sida av vattendraget som sträckan är belägen anges. Högra sidan i ström- 
riktningen noteras med HÖ och vänstra sidan i strömriktningen med VÄ.

Längd Sträckans längd i meter. Mätning kan t ex ske med planimeter på ekonomisk 
karta i skala 1:10 000 eller genom digitalisering.
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För varje sträcka noteras marktyperna i omgivningen och närmiljön enligt en tregradig skala där:
1 = marktypen utgör <5% (flera typer kan anges)
2 = marktypen utgör 5-50% (flera typer kan anges)
3 = marktypen utgör >75%

B4. Omgivning
Marktyp Med omgivning avses här markområdet från 30 m till en gräns 200 m från 

strandkanten, marktypen noteras enligt den ovan beskrivna tregradiga skalan.
Typerna anges med en kod enligt tabell nedan.

För varje sträcka noteras marktypen i omgivningen enligt:

Marktyp Kod Definition

Barrskog BA Skogen domineras av barrträd. Barrträden täcker >69% av ytan.
Blandskog BL Skogen består av både barrträd och lövträd, inget av dem dominerar, dvs utgör 

> 70%.
Lövskog L Skogen domineras av lövträd. Lövträden täcker >69% av ytan.

Kalhygge K Avverkat område och /eller plantskog. Noteras som hygge tills den blivande 
skogen nått en medelhöjd på 1,3 m.

Hällmark H Området utgörs av hällmark, blockmark, klappersten etc.
Åker Å Åkermark inklusive sådan som tills helt nyligen brukats.

Öppen mark Ö Öppen mark i odlingslandskapet. Utgörs vanligtvis av hed, äng eller hage.

Våtmark V Våtmark, trädbevuxen eller öppen.
VK Våtmark som utgörs av kärr (mad e dyl) eller sumpskog. Trädbevuxen eller öppen.
VM Våtmark som utgörs av mosse, trädbevuxen eller öppen

Artificiell mark A Obestämd artificiell mark.

6



Manual: Biotopkartering - Vattendrag 1997
Protokoll B - Omgivning/närmiljö

B5. Närmiljö
Marktyp Närmiljön i anslutning till vattendraget sträcker sig ut till en gräns 30 m från

stranden. Marktypen noteras enligt den ovan beskrivna tregradiga skalan. De 
marktyper som noteras redovisas nedan, likaså vilken typ av kod som ska anges.

Trädslag När skogsbevuxen mark dominerar anges vilket/vilka trädslag som dominerar.

För varje sträcka noteras marktypen i närmiljön och i förekommande fall även i skyddszonen enligt nedan. Om 
skogen är en barrskog (BA), blandskog (BL) eller lövskog (L) anges detta också.

Marktyp Kod Definition

Gammelskog S3 Spår tyder på att skogen är gammal, t ex förekomst av död ved, grova löv- och 
barrträd, flerskiktning etc. Den bör ej slutavverkas p g a naturvårdsskäl m
Dominerande trädslag anges, om blandskog anges de samdominerande.

Äldre produktions- 
skog

S Äldre produktionsskog (= slutawerkningsskog). Trädens ålder i snitt > 60 år. 
Trädens diameter i snitt >30 cm, trädhöjd i snitt >25 m. Dominerande trädslag
anges, om blandskog anges de samdominerande.

Yngre produktions- 
skog

G Yngre produktionsskog (= gallringsskog). Upp till ca 60 år, trädens diameter i 
snitt >10 cm men <30 cm. Dominerande trädslag anges, om blandskog anges de
samdominerande.

Ungskog R2 Ungskog (röjningsskog). Vanligen en hyggesfas. Upp till ca 20 år, trädens dia
meter är < ca 10 cm. Dominerande trädslag anges, om blandskog anges de sam-
dominerande.

Övrig skog S4 Övrig skog. Förekommer ofta i anslutning till vattendrag. Är inte produktions
skog men inte heller gammelskog. Är vanligtvis flerskiktad. Dominerande
trädslag anges, om blandskog anges de samdominerande.

KalhyggeJplantskog K Avverkat område (K), plantskog (Rl). Noteras som hygge tills den blivande 
skogen nått en medelhöjd på 1,3 m.

Hällmark H (om skog - lågproducerande). Området utgörs av hällmark, blockmark, klap
persten etc.

Åker Ål Åkermark som brukas.

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

Öppen mark Öl Hävdad öppen mark.
Ö2 Igenväxande öppen mark.

Våtmark VK1 Öppen, hävdad våtmark (kärr, mad o dyl).

VK2 Öppen, ej hävdad våtmark (kärr, mad o dyl).

VK3 Trädbevuxen våtmark (sumpskog o dyl). Dominerande trädslag anges.

VM1 Trädbevuxen mosse. Dominerande trädslag anges.

VM2 Öppen mosse.

Artificiell mark Al Tomtmark.

A2 Väg.

A3 Industri (hårdgjord och övrig).

A4 Tätort/bebyggelse.

A5 Övriga, ej hårdgjorda ytor, t ex golfbana.
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B6. Skyddszon
Där närmiljön utgörs av äldre produktionsskog, yngre produktionsskog, 
ungskog, kalhygge, åker eller artificiell mark anges en eventuell skyddszon.
Skydszonen hör till grupperna barrskog, blandskog, lövskog samt öppen mark 
eller våtmark. Det är endast den dominerande marktypen som anges, se ovan.
Zonens medelbredd anges i en fyrgradig skala där: 0 = <3 m, 1 =3-10 m, 2=11- 
30 m och 3 = >30 m.

Artificiell mark Om närmiljön består av kalhygge, åker eller artificiell mark ska en eventuell 
skyddszon beskrivas.

Produktionsskog Om närmiljön består av produktionsskog ska en eventuell skyddszon beskrivas.
Exempel: Om närmiljön består av produktionsskog ända fram till vattendraget 
noteras att skyddszon saknas. Om en viss del närmast vattendraget består av en 
avvikande marktyp (”naturlig”) noteras att en skyddszon finns.

B7. Vattennära zon
Förekomsten av en vattennära zon anges i en fyrgradig skala där
0 = saknas eller obetydlig (<3 m), 1 = liten (3-10 m), 2 = måttligt (11-30 m),

3 = stor (>30 m).

B8. Buskskikt
Förekomsten av ett lövskikt längs med vattendraget anges i en fyrgradig skala 
där 0 = saknas eller obetydlig, 1 = sparsamt (<5%),
2 = måttligt (5-50%), 3 = rikligt >50%).

B9. Skuggning
Andel av vattendragets strandlängd där det finns vegetation med fullgod skug
gande effekt. Bedöms i en fyrgradig skala där 0 = saknas eller obefintlig,
1 = dålig (<5%), 2 = mindre bra (5-50%), 3 = optimal >50%). I rutan för för
bättring möjlig markeras med kryss om det finns möjligheter att förbättra 
skuggningen genom åtgärder.

BIO. Övrigt

Här noteras övrig information om sträckan, det kan t ex vara förekomst av in
tressanta växter och djur. Eventuella hot mot vattendraget i den specifika 
sträckan noteras. Det kan t ex vara avverkning, torvtäkt, dikesrensning, plöjning 
eller arbeten i vattnet. Information om eventuella fotografier redovisas här. Före 
varje anmärkning anges till vilken sträcka den hör.
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Protokoll C Biflöden/diken

Protokoll c används for att beskriva tillrinnande diken och vattendrag. Eftersom det endast är 
mynningen (30 m) av diket/vattendraget som kontrolleras i fält är det av stor vikt att flygbilds 
tolka hela sträckan fbre fältarbetet och därvid erhålla kompletterande data såsom längd och 
marktypen.

Cl. Undersökning

Organisation
Inventerare

Organisation, institution etc som är ansvarig för inventeringen.
Namn på den/de som inventerar

Datum Datum för fältinventering

C2. Identitet

Huvudvattendrag Anges enligt SMHI:s numrering. T ex 098 (Lagan).

Vattendrag Namn på det vattendrag som inventeras.

Dike/Vdr Varje dike och tillrinnande vattendrag tilldelas ett löpnummer och noteras på 
kartan. Detta löpnummer förs över till protokollet.

Sida Vilken sida av vattendraget som diket är beläget på anges. Högra sidan i ström- 
riktningen noteras med HÖ och vänstra sidan i strömriktningen med VÄ.

Kod En kod för vilken typ av dike/vattendrag det är anges där V = naturligt vatten
drag (domineras av naturligt lopp), D = dike eller dikesbäck (>50% domineras 
av omgrävning/rätning) och TD = täckdike. Bedömningen görs inte endast uti
från mynningens utseende. Diket/vattendraget ska därför markeras på fältkartan i 
samband med flygbildstolkningen.

Namn Eventuellt namn på diket/vattendraget noteras.

C3. Tillhörighet

Ange till vilket sträcknummer vattendraget eller diket tillhör. Detta avser både 
sträckan i vattenbiotopen (protokoll A) och strandbioptopen (protokoll B)

C4. Uppgifter om diket/vattendraget

Längd Längden anges i en tregradig skala där 0 = <100m, 1 = 100-500 m, 2 = 500-1000

Påverkan från 
marktypen

m och 3 = > 1000m. Längden mäts/uppskattas utifrån flygbild och/eller karta.

Anges i de fall den kan komma att påverka vattendraget, bedöms utifrån flyg
bild.

Klass: Påverkan bedöms i en fyrgradig skala där 0 = obetydlig, 1 = liten påverkan, 2 = 
måttlig påverkan och 3 = stark påverkan.

Typ: Marktypen anges enligt koderna K (hygge), Å (åker) och A (artificiell mark).

Bredd: Bredden uppskattas i fält och anges i meter. För diken bredd i markplan, för 
vattendrag bredd vid normal lågvattenföring.
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Djup Djupet uppskattas i fält och anges i meter. För diken gäller djupet från markplan 
inte vattendjupet. ’

Flöde Flödet uppskattas och anges i l/s.

Erosionsrisk Anger om det finns en synbar erosionsrisk (partikeltransport från dike). Marke
ras med ja eller nej. Gäller dikena.

Skyddszon Anger om det finns en skyddszon i form av högre vegetation. Markeras med ja 
eller nej och gäller dikena.

Oversilning Anger om diket mynnar rakt ut i huvudvattendraget eller slutar en bit ifrån. 
Markeras med ja om det finns oversilning, nej om det saknas.

C5. Övrigt

Här noteras övrig information om diket/vattendraget som kan vara värdefullt 
t ex om diket är nygjort.
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Protokoll D Vandringshinder

Protokoll D används för att beskriva förekommande vandringshinder i vattendraget och den 
största delen av datamaterialet samlas in i fält. En viss del erhålls dock från kartor och/eller 
flygbilder.

Dl. Undersökning

Organisation

Inventerare

Datum

Organisation, institution etc som är ansvarig för inventeringen. 

Namn på den/de som fältinventerar.

Datum då vandringshindret fältinventeras.

D2. Lokalinformation

Huvudvattendrag

Vattendrag

Fältnummer

Lokal

Topo karta 

Eko karta 

Koordinater

Fotografier

Anges enligt SMHI.s numrering. T ex 098 (Lagan).

Namn på det vattendrag som inventeras.

Vandringshindren numreras löpande nedifrån och upp inom respektive vattendrag.

Lokalen för vandringshindret anges i klartext. Exempel; Kvarndammen 3 km SSV 
Nilstorp.

Det topografiska kartblad inom vilket vandringshindret är beläget.

Det/de ekonomiska kartblad inom vilka vattendraget är beläget.

Koordinatema för lokalen anges på sexsiffemivå enligt RAK (Rikets Allmänna Kart
nät).

Nummer på de foton som beskriver vandringshindret anges. Fotovinklama ska marke
ras på skissen.

D3. Information om vandringshindret

Typ av hinder Typ av hinder anges: damm, sjöutlopp, kulvert, fiskgaller, ålkista, naturligt hinder.

Naturligt hinder En bedömning av om vandringshindret ursprungligen utgjort ett naturligt vandrings
hinder görs. Anges genom en markering för ja, nej och/eller osäkert.

Fallhöjd
Total: Det egentliga vandringshindrets fallhöjd mäts/uppskattas och anges i meter. Om det 

finns flera avsatser räknas den totala fallhöjden. Även den totala utnyttjade fallhöjden 
(meter) noteras.

Utnyttjad: Vid dammanläggningar ()kraftverk) där vattnet leds förbi en del av vattendraget ska 
även den totalt utnyttjade fallhöjden anges.

Flöde Den uppskattade vattenföringen anges i mVs. En bedömning av om vattenföringen är
låg, medel eller hög på årsbas görs också (L/M/H).

Dammkrönets Längden mätt tvärs över vattendraget anges, likaså bredden på dammkrönet (meter).
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Dammkrönets
längd/bredd
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Längden mätt tvärs över vattendraget anges, likaså bredden på dammkrönet (meter).

Antal
utskov/kulvert

Antal utskov som finns i dammen anges. På skissen visas anläggningens utseende och 
var utskoven är placerade. Antal kulvertar anges, placering ritas på skiss.

Torrfåra
Kulvert

Förekomst samt längd på eventuell torrfåra anges.
Längd och diameter anges i meter, lutning i cm/m. Typ av bottenmaterial noteras. 
Fallhöjd vid utloppet anges i meter, likaså om det finns en pol. Djupet nedan 
kulverten anges i meter.

D4. Fiskuppgifter
Definitivt eller 
partiellt hinder

En bedömning av öring samt mört och övriga fiskarters möjligheter att nedifrån och 
upp passera hindret. Bedömningarna grundar sig på tidigare erfarenheter och kunska
per. Bedömningsklassema är:
• Definitivt - hindret kan med största sannolikhet inte passeras under några förhål

landen.
• Partiellt - hindret kan passeras under vissa gynnsamma förhållanden, vanligtvis 

vid högvattenföring. Svårighetsgraden mellan de partiella vandringshindrena vari
erar mycket.

• Passerbart - hindret bedöms vara partiellt för mört och övrig fisk men kan vara 
passerbart för öring (svår passage).

Passerbarheten markeras med ett kryss i lämplig ruta.

Skador En bedömning av om fisk åsamkas skador vid passage förbi hindret i strömriktningen 
görs och markeras i protokollet genom ett ja eller ett nej. En vattenkraftverk utan 
fungerande fingrindar (20 mm spjälavstånd) medför ett ja.

D5. Användning

Idag Ange vad anläggningen används till idag Exempel på användningsomåden är damm, 
kraftverk, tröskel för sjöyta, kulvert, prydnad, fiskdammsreglering, ingenting (för ej 
fungerande, mer eller mindre raserade hinder).

Tidigare Ange om möjligt tidigare användning.

Kulturmiljö Ange om anläggningen inklusive intilliggande byggnader kan vara intressanta ur 
kulturmiljösynpunkt.

Ägare Ange namn, adress och telefonnummer till ägaren.

D6. Åtgärder

Möjligheter En bedömning av möjligheterna till att göra hindret passerbart för öring och övrig fisk 
görs. Exempel på sådana åtgärder kan vara: Fallfärdigt och ingen funktion - riv, eller 
Bygg en fiskväg i form av bassängtrappa genom det västra utskovet.

Vägar Tillgängligheten är viktig. Därför anges om det finns en väg fram till hindret eller 
inte.

D7. Fiskvägar
Markera om det finns en fiskväg förbi vandringshindret. Ange även typ samt bedöm 
dess funktion.
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D8. Övrigt
Här noteras övrig information som är av värde såsom förekomst av intressanta arter 
t ex strömstare, forsärla eller kanske t o m spår efter utter. Här finns även möjlighet att 
ytterligare kommentera själva vandringshindret.

D9. Skiss
En skiss över vandringshindret ska göras. Här är det mycket viktigt att redan i fält få 
med all relevant information.

Omfattning Skissen ska innefatta hela området och inkludera eventuella torrflror. Alla faror ska 
ritas ut till den punkt de går samman. Hela den eventuella dammvallen ska ritas ut. 
Anslutande vägar ritas ut.

Skala/norrpil Skala (någon form), norrpil och strömriktning ska finnas utritat.

Foto Alla fotovinklar ritas ut och fotonummret anges bredvid.
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