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1. Uppdraget 

Naturvårdsverket har uppdragit åt SMHI att genomföra en revision av 
bedömningsgrunder sötvatten, särskilt hydromorfologi (Överenskommelse Nr 261 
0203). Arbetet ska baseras på EU:s ramdirektiv för vatten och de där angivna 
hydromorfologiska faktorerna. 

De hydromorfologiska bedömningsgrunderna ska utgöra stöd för de biologiska i arbetet 
med klassning av ekologisk status för ytvattenförekomster. 

Rapporteringen består av denna rapport samt rapporten ”Förslag till utformning av 
bedömningsgrunder för hydromorfologisk kvalitetsklassning av vattenförekomster i 
sjöar och vattendrag”. 
2. Inledning 

De analyser som här utförts för bestämning av hydromorfologiska bedömningsgrunder 
utgör förslag till principer för analyser. Analyserna är utförda på begränsade 
datamängder. Begränsningar har gjorts genom studie av förhållande i endast ett 
huvudflodområde och genom att huvudsakligen utnyttja dygn som tidsenhet för 
mätvärdena.  

I vattenmyndigheternas genomförande kommer samlade analyser för större områden 
och för andra tidsenheter att kunna genomföras. 

2.1. Underlag för analyser 

Den övervägande delen av analyserna har utförts på basis av hydrologiska data från 
Umeälven (26 815 km2). Umeälvens huvudavrinningsområde  med 
delavrinningsområden presenteras i Figur 1. 

 

Figur 1 Umeälvens avrinningsmråde med delavrinningsområden. 
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Delavrinningsområdena i SMHI:s databas SVAR (Svenskt Vatten ARkiv) har en 
genomsnittlig storlek för hela landet av omkring 35 km2 med något större områden i den 
norra delen av landet och något mindre i söder. Vattendirektivet går dock, när det gäller 
rumsskalan, ända ner till 10 km2. 

De flesta tidsserier som använts i analyserna har omfattat perioden 1970-2000. I vissa 
figurer har kortare period använts för att öka tydligheten. I vissa analyser har också 
accepterats kortare tidsperioder. 

I de fall det har varit relevant har för en och samma station utnyttjats både en serie för 
oreglerade förhållanden och en serie för reglerade förhållanden. Vattendomarna för de 
stora regleringarna kan innehålla bestämmelse om att naturlig vattenföring ska beräknas 
vid ett dammläge. Denna beräkning görs utifrån information om magasinsförändringar, 
tappning genom kraftverket och ursprunglig avbördningskurva. 

De biologiska data som utnyttjats är en del av ett större material som tagits fram vid 
vegetationsundersökningar som utfördes 1988 och 1995. Resultat från inventeringarna 
finns rapporterade Nilsson et al (1991) och Jansson et al (2000). 

Utnyttjade data (Mats Johansson, Umeå universitet) innehåller artantal, faktiskt antal 
och antal kompenserat för area, för kärlväxter som hittats vid inventeringar av 200 m 
långa strandsträckor längs Umeälven och Vindelälven. Uppgifter om de inventerade 
lokalernas position och ett antal miljövariabler samt täckningsgrad av träd- resp. 
fältskiktsvegetation på stranden fanns också med. De ingående variablerna var: 
Strandområdets area, strandens medelhöjd, andel trädbevuxen strand, andel 
fältskiktsbevuxen strand, antal registrerade kärlväxtarter på stranden, antal registrerade 
akvatiska kärlväxtarter på stranden, antal registrerade terrestra kärlväxtarter på stranden, 
antal registrerade kärlväxtarter på stranden per ytenhet. 

Data omfattar information från 74 lokaler. Vi har använt oss av data från 28 av 
stationerna. Dessa stationer är belägna nära de platser där vi har vattenföringsdata att 
jämföra med. 

 

3. Bedömning av påverkan på hydrologisk regim 

3.1. Tidsskala 

I en bedömning och klassning av ett specifikt vattenobjekt måste man vid studie av dess 
flödesvariationer skilja mellan variationer som kan anses naturliga och variationer som 
är orsakade av mänsklig inverkan. 
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Figur2 Dygnsvärden av vattenföring vid Grundfors kraftverk i Ume 
älv Avrinningsområde 7 763 km2
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Figur 3 Månadsvärden av vattenföring vid Grundfors kraftverk i Ume
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Figur 4 Årsvärden av vattenföring vid Grundfors kraftverk i Ume älv. 

I en karakterisering av flödesvariationerna är tidsskalan väsentlig. Högre tidsupplösning 
medger bättre detektering av förändringar.  

I figurerna 2 till 4 visas vattenföringen med olika tidsupplösning (dygn, månad, år) vid 
Grundfors kraftverk i Umeälven.  

I figurerna visas även den med hydrologisk modell beräknade naturliga vattenföringen. 
Effekterna av påverkan på vattendraget, i det här fallet reglering för kraftproduktion, är 
tydliga för dygns- och månadsvärden men ej detekterbara med  årsvärden. 

Det är därför mest lämpligt att utnyttja serier av dygnsvärden vid analyserna.  
Månadsvärden kan i vissa analyser vara användbara. I de analysexempel som ges i 
rapporten har dygnsvärden använts. 

3.2. Rumsskala 

Inverkan av mänskliga ingrepp är svårare att detektera för stora områden än för små. 
Det beror på den utjämning som sker över ett större område. Detta gäller både 
nederbördsfördelning och områdets fysiografiska egenskaper.  

Urvalet av analysobjekt har ej begränsats av denna utjämningseffekt avseende 
fysiografiska faktorer. Däremot måste hänsyn tas till effekter av denna typ i analyserna 
exempelvis i klassning av status där en indelning med avseende på area kan tillkomma. 

Exempelvis påverkan genom reglering på flödet i vattendrag och sjöar I figurerna 5 och 
6 visas denna effekt genom jämförelser mellan oreglerad och reglerad vattenföring för 
ett litet respektive stort avrinningsområde. 
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Figur 5 Reglerad (blå) respektive oreglerad (röd) vattenföring vid 
Abelvattnet i Ume älv. Avrinningsområde 370 km2.

Figur 6 Reglerad (blå) respektive oreglerad (röd) vattenföring vid 
Stornorrfors i Ume älv. Avrinningsområde 26 568 km2.

 

3.3. Hydrologisk regim 

Hydrologiska variabler återspeglar för opåverkade vattendrag och sjöar både 
klimatologisk och fysiografisk variabilitet.  

Nederbörds- och temperaturklimatets variation över landet ger skillnader i hydrologisk 
regim.  

En hydrologisk regimindelning visas i Figur 7. Den är baserad på en analys som främst 
tar hänsyn till de storskaliga mönster som skillnader i nederbörds- och 
temperaturklimatet ger. Skillnader i fysiografiska egenskaper representerar en mer 
småskalig variation som inte syns i en regimindelning som den här. 

I norra delen av landet finner vi höga vårflöden på grund av snösmältning och låga 
vinterflöden när nederbörden ackumuleras som snö.  

I södra delen av landet är även höga höstflöden vanliga och flöden kan även förekomma 
under vinterperioden. 

Egenskaper hos ett område som påverkar flödesvariationerna är exempelvis områdets 
storlek och höjdförhållanden, andel sjöar i området och deras lokalisering i förhållande 
till studerat vattenobjekt, geologi och vegetationstäcke. 

Variationen mellan olika avrinningsområden med avseende på fysiografi och klimat 
medför  olika karakteristik för flödesvariationerna. Detta är en naturlig variabilitet 
mellan olika avrinningsområden.  
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Figur 7 Hydrologisk regimindelning 
(Gottschalk, Jutman, 1980) 

I påverkade vattendrag och sjöar tillkommer effekter av mänsklig inverkan. 

En regionindelningen i hydrologiska regimer ger både information om avrinningens 
storlek och flödenas allmänna variationsmönster och kan användas i  en landstäckande 
analys av hydromorfologiska bedömningsgrunder. Inom en region kan gemensam 
analys ske ur hydromorfologisk synpunkt av vattenobjekt.  

I de fall där antalet observationspunkter är litet kan sammanslagningar av regioner 
utnyttjas. De olika regionernas beteckningar (Figur 7) visar vilka regioner som uppvisar 
de största likheterna, exempelvis A1 och A2 och som därmed kan slås samman. 
 

3.4. Analys av påverkan 

Vattenregleringens påverkan på flödesmönstret kan beskrivas som en förändring av det 
allmänna variationsmönstret hos flödet. Tidpunkt och storlek hos flödesextremer kan 
ändras i storlek och även flyttas tidsmässigt. Det sker en omfördelning av vatten-
volymer. Vatten sparas under vår, sommar och tidig höst för att släppas fram under 
vintern då elförbrukningen är hög. 

En allmän strategi för analyserna av graden av påverkan bör vara att flödesmönstret vid 
opåverkade förhållanden, referensförhållanden, beräknas och jämförs med flödes-
mönster vid vattenreglering. Man bör ha flera års data med bra tidsupplösning (dygn).  

3.4.1. Minskning av vattenvolymen 

Vattenuttag från sjöar eller vattendrag har flera ändamål. Dricksvattenuttag och uttag för 
bevattning och för industriella ändamål är de vanligaste. Ett särskilt fall utgörs av den 
mer eller mindre långa förbiledning som görs från många regleringsdammar ner till 
respektive kraftverk. 
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Det finns ingen rikstäckande systematisk kartläggning av vattenuttag i landet och data 
har i nuläget ej varit tillgängliga för analys. 

Ett exempel på utformning av bedömning av påverkan till följd av minskning av 
vattenvolymen ges dock i Tabell 1. 

Vi ser inget stort behov av bedömningsgrunder för påverkan av vattenuttag på sjöars 
vattenomsättningstid och påverkan till följd av vattenutsläpp i sjöar (ökning av sjöns 
vattenvolym och flöde). Om det är relevant för mindre sjöar med kort omsättningstid så 
kan bedömningsgrunder tas fram enligt samma principer som för vattendrag. 

 

 

Tabell 1. Exempel på angreppssätt för bedömning av påverkan till följd av minskning av 
vattenvolymen i ett vattendrag. Procentsatserna står för flödets andel av normal låg-
vattenföring. ”Normal” lågvattenföring har inte definierats för denna tillämpning men 
det bör vara den aktuella inkluderande påverkan av vattenkraftreglering. Gränserna för 
de olika klasserna är bara exempel vars relevans inte har testats. Inom parenteser i 
tabellhuvudet är angivna storleksintervallen för vattenförekomstens avrinningsområde. 

 

 

 

Andel av normal 
lågvattenföring, 
MLQ 

(> 1 000 km2) 

Andel av normal 
lågvattenföring, 
MLQ 

 (100 - 1 000 
km2) 

Andel av normal 
lågvattenföring, 
MLQ 

 (< 100 km2) 

Vattenuttagets, 
avledningens 
påverkan 

1. Hög > 70 % > 80 % > 90 % 1. Obetydlig påverkan

2. God 60 – 70 % 70 – 80 % 80 – 90 % 2. Liten påverkan 

3. Måttlig 50 – 60 % 60 – 70 % 70 – 80 % 3. Måttlig påverkan 

4. Otillfreds-
ställande 

40 – 50 % 50 – 60 % 60 – 70 % 4. Betydande 
påverkan 

5. Dålig < 40 % < 50 % < 60 % 5. Stor påverkan 

 

3.4.2. Förändrat flödesmönster i vattendrag och sjöar 

Ett allmänt mått på flödesvariationerna alternativt vattenståndsvariationerna kan fås 
genom beräkning av variationskoefficienten.  

Variationskoefficienten  beräknas enligt v = s/m där v är variationskoefficienten, s är 
standardavvikelsen och m är medelvärdet. 

Variationskoefficienten uppvisar ett klart beroende av avrinningsområdets area för 
oreglerade förhållanden. Linjär regressionsanalys ger en anpassning motsvarande R2 = 
0.71.  

Variationskoefficientens beroende av avrinningsområdets sjöprocent har också 
analyserats. Beroendet var dock litet. 

Variationskoefficienten är högre vid oreglerade förhållanden jämfört med vid reglerade. 
Dessa båda konstateranden visualiseras i figur 8.  
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Variationskoefficientens beroende av avrinningsområdets storlek påverkar 
klassificeringen av status med hjälp av hydromorfologiska faktorer. Flödet vid objekt 
med stora avrinningsområden uppvisar en variationskoefficient med lägre maximivärde 
jämfört med objekt hörande till små avrinningsområden.  

I figur 9 har en kurva för variationskoefficientens maximivärde ritats in tillsammans 
med markeringar för 1000 km2

respektive 10 000 km2. Vattendirektivet har ytterligare en klass 10-100 km2 men 
resultaten visar i det här fallet inte på några skillnader mellan den klassen och klassen 
100-1000 km2.  

 

Figur 8 Variationskoefficienten för flöde och 
beroendet av avrinningsområdets area för 
oreglerade respektive reglerade förhållanden. 

Figur 9 Bedömningsgrund baserad på 
variationskoefficienten. Exemplet baserat 
på data från Umeälven. 

Ett förslag till bedömningsgrund baserad på flödets variationskoefficient för sjöar och 
vattendrag ges av Tabell 2. 

Bedömningen av grad av påverkan är här subjektivt klassad. En  direkt klassningen, 
baserad på variationskoefficientens värden, bör i reell användning styras av samband 
med biologiska faktorer eller index.  

I de fall variationskoefficientens värden och dess samband med biologiska faktorer inte 
direkt kan användas som underlag för klassning, kan analysen föras vidare enligt 
metodik i det följande avsnittet. 
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Tabell 2 Exempel på bedömningsgrund baserad på flödets variationskoefficient 

Status/ 
kvalitet 

Variationskoeff. 
(> 10 000 km2) 

Variationskoeff.  
(1000 - 10 000 
km2) 

Variationskoeff.  
(< 1000 km2) 

Regleringens 
påverkan speglad 
av variationskoeff. 

1. Hög > 1,1 >1,3 > 1,5 1. Obetydlig påverkan

2. God 1,0 – 1,1 1,1 – 1,3 1,3 – 1,5 2. Liten påverkan 

3. Måttlig 0,9 – 1,0 0,9 – 1,1 1,0 – 1,3 3. Måttlig påverkan 

4. Otillfreds-
ställande 

0,8 – 0,9 0,6 – 0,9 0,7 – 1,0 4. Betydande 
påverkan 

5. Dålig < 0,9 < 0,6 < 0,7 5. Stor påverkan 

 

3.4.3. Klassning baserad på spridningsmått för flödets variationskoefficient 

Analyser som rör bedömningar baserade på faktorer avseende beskrivning av 
vattenföringens storlek och variation bör kunna genomföras regionvis (hydrologiska 
regioner, figur 7). 

Ett alternativt sätt för klassning med hjälp av variationskoefficienten kan vara att se på 
dess spridningsmått. 

Analysen grundades på stationer i den hydrologiska regionen C enligt Figur 7. Vidare 
begränsades urvalet till stationer med avrinningsområden mellan 1000 km2 och 10 000 
km2. 

Variationskoefficientens medelvärden för reglerade respektive oreglerade stationer visas 
i figur 10. De två medelvärdena för reglerad respektive oreglerad vattenföring skiljer sig 
signifikant åt. 

 

Figur 10 Medelvärden med 95% konfidensintervall för oreglerade respektive reglerade 
flöden. 

För en klassning är det, i stället för utnyttjande av medelvärdets variation, lämpligt att 
använda någon form av spridningsmått för observationerna. I figur 11 redovisas 
variationskoefficienter för stationer i hydrologisk region C med en storlek på 
avrinningsområdet från 1000 km2 till 10 000 km2. Markerade är medelvärdena för 
reglerade respektive oreglerade stationer tillsammans med spridning ett mått på 
spridningen motsvarande standardavvikelsen. 
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Figur 11 Variationskoefficienter för stationer i hydrologisk region C med en storlek på 
avrinningsområdet från 1000 km2 till 10 000 km2. Markerade är medelvärdena ( 
heldraggen linje) för reglerade respektive oreglerade stationer tillsammans med 
spridningen motsvarande standardavvikelsen (streckad linje). 

En klassning utgående från variationskoefficientens medelvärden och spridningsmått 
blir naturligtvis också till viss del godtycklig. Denna lösning kan vara bästa hjälpmedel 
vid avsaknad av möjlighet att relatera till biologiska faktorer och klassningar. 

Tabell 3 visar en klassning på grundval av medelvärden och spridningsmått för 
avrinningsområden med en storlek mellan 1000 och 10 000 km2 i hydrologisk region C.  

Tabell 3. Exempel på alternativ bedömning baserad på medelvärden spridningsmått för 
flödets variationskoefficient för vattendrag i hydrologisk region C (Se figur 7).  

Status/ 
kvalitet 

Variationskoeff.  (1000 - 10 000 km2) Regleringens påverkan speglad av 
variationskoeff. 

1. Hög >1,2 1. Obetydlig påverkan 

2. God 0,95 – 1,2 2. Liten påverkan 

3. Måttlig 0,8 – 0,95 3. Måttlig påverkan 

4. Otillfreds-
ställande 

0,6 – 0,8 4. Betydande påverkan 

5. Dålig < 0,6 5. Stor påverkan 

3.4.4. Vattenståndets variationskoefficient som faktor 

Variationskoefficienten för vattenståndet har testats som hydromorfologisk faktor. 
Dataunderlag har hämtats från stationer i Umeälven. Främst stationer vid sjöar har 
ingått. Vattenståndsobservationerna är angivna med utgångspunkt från en 0-punkt som 
kan ligga olika långt under lägsta vattenstånd. Vattenstånden har därför , för att bli 
jämförbara, minskats men minimivattenstånd för respektive serie. 
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Ett problem med karakteristika för vattenstånd är att de avspeglar både 
avrinningsbildningen och landskapets karaktär. Vattenståndet för en sjö i ett platt 
landskap ger en lägre variationskoefficient i jämförelse med motsvarande i ett kuperat 
landskap. 

Vattenståndets variationskoefficient uppvisade naturligt nog ett beroende av 
regleringsgraden. Den uppvisade däremot inga signifikanta korrelationer mot 
exempelvis area, sjöprocent eller beskrivningar av strandvegetation. 
Variationskoefficienten för vattenstånd uppvisade en svag korrelation till strandbankens 
höjd (Figur 12) och till strandbankens area.  

 

Figur 12 Vattenståndets variationskoefficient mot strandbankens höjd för stationer i 
Umeälven. 

3.4.5. Analys av extremvärden 

För att söka enkla typer av bedömningsgrunder kan man analysera differenser eller 
förhållande mellan olika extremmått vid reglering och utan reglering.  

Valet har fallit på studier av medelhögvattenföring, MHQ och medellågvattenföring, 
MLQ.  

I tabell 4 redovisas beräkningar av MLQ och MHQ för reglerade resepektive oreglerade 
förhållanden. Befintliga analyser för Ume älv är relativt få med avseende på MLQ i och 
med kravet att analyser ska finnas för både reglerade och oreglerade förhållanden. 
Dataunderlaget har därför kompletterats med analyser för Faxälven i Ångermanälven 
samt för ett antal punkter i Indalsälven.  

Analyserna  av MHQ visar att MHQ är lägre vid reglerade förhållanden jämfört med 
oreglerade. I några fall ligger dock värdena relativt nära varandra. 

När det gäller MLQ är bilden inte lika tydlig. MLQ kan på grund av regleringens 
inverkan ofta visa på nollflöde eller åtminstone mycket låga värden. Med undantag för 
några större områden är därför relationen för MLQ vid reglerade respektive vid 
oreglerade förhållanden ofta nära noll. För de större avrinningsområdena visar 
relationen på en förhöjning av MLQ genom införande av regleringen. 
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MLQ är förmodligen inte användbar som hydromorfologisk faktor i det här 
sammanhanget och MHQ’s värde är tveksamt. 

Tabell 4. MLQ och MHQ samt förhållandet för respektive mellan reglerade och 
oreglerade förhållanden. Beräkningar är gjorda för ett antal punkter i älvarna Ume 
älv, Faxälven i Ångermanälven och Indalsälven.  

Vattendrag Area Sjö MLQ MLQ 
oregl 

MLQ 
regl/oregl 

MHQ MHQ 
oregl 

MHQ 
regl/oregl 

km2 % m3/s m3/s  m3/s m3/s  

Ume älv         

Utlopp Överuman 652 13 0,5 4,7 0,11 81 115 0,70 

Ovan Tängvattsbäcken 886 10    120 155 0,77 

Nedan Tängvattsbäcken 1124 10    168 205 0,82 

Utlopp Stor-Laisan 1668 10    250 290 0,86 

Nedan Tärnaån 2761 9    450 495 0,91 

Utlopp Göuta 3093 9  11,0  490 535 0,92 

Utlopp Ajaure (Ajaure kraftverk) 3188 10 0,0   500 545 0,92 

Utlopp Gardiken 4364 11 0,0 15,0 0,00 360 690 0,52 

Inlopp Storuman 4640 11    380 710 0,54 

Utlopp Storuman 6694 12 0,0 30,0 0,00 385 690 0,56 

Harrsele kraftverk 13386 10 20 52 0,38 520 950 0,55 

Stornorrfors kraftverk 26568 8 125 95 1,32 1370 1750 0,78 

Utlopp Abelvattnet 358 18 0,0 1,2 0,00 30 75 0,40 

Utlopp Bleriken (Gejmåns kraftverk) 386 17 0,0   31 80 0,39 

Gejmåns kraftverk inkl. tillflödesbäckar 450 16    40 90 0,44 

Mynningen i Gardiken 616 17  2,6  55 105 0,52 

   

Faxälven i Ångermanälven    

Utlopp Kvarnbergsvattnet 2564 15 1,0 15,0 0,07 168 368 0,46 

Utlopp Jormsjön 1368 13 0,0 8,5 0,00 110 230 0,48 

Hjälta kraftverk 8769 12 53,0 41,0 1,29 309 469 0,66 

     

Indalsälven      

Ängströmmen utlopp Torrön 1366 14 0,0 7,9 0,00 140 225 0,62 

Kallströmmen utlopp Juvuln 1770 14 0,5 10,5 0,05 155 265 0,58 

Utlopp Gesunden (Krångede kraftverk) 20425 11 136,0 90,0 1,51 885 1365 0,65 

3.4.6. Bedömning baserad på regleringsgrad 

Dämningsvolymens andel av årsmedelflödet, regleringsgraden, är ett sätt att beskriva 
påverkan av reglering på en del eller en punkt av ett vattendrag (Tabell 5).   

För de vattenförekomster där vi har data för regleringsgrad bör undersökas om det finns 
information om biologisk status. Statistiskt samband mellan regleringsgrad och fisk, 
bottenfauna och vattenvegetation bör analyseras för att grad av påverkas ska kunna 
bestämmas. 
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Tabell 5. Regleringsgrad för magasin i Ume älv. Information om regleringsgrad från 
Vattenregleringsföretagen, 2003. 

Regleringsmagasin Avr. area (km2) Regleringsgrad (%) 

Abelvattnet 370 110 

Överuman 652 48 

Ajaure 3188 19 

Gardiken 432 48 

Storjuktan 1670 61 

Storuman 6694 62 

Grundfors 7763 58 

Hällforsen/Lycksele 12145 51 

Harrsele 13386 48 

Stornorrfors 26568 26 

 

En bedömningsgrund kan därför utformas som i exemplet i Tabell 6 eller om möjligt 
med avseende på typ av vattenförekomst. Avrinningsområdets storlek är en av 
faktorerna som utgör grund för typindelning av vattenförekomster i vattendrag. 
Regleringsgradens relativa ekologiska effekt i förhållande till avrinningsområdets 
storlek bör utredas närmare. 

Tabell 6. Exempel på hur en bedömningsgrund som baseras på regleringsgrad kan se 
ut.  

Status/ 
kvalitet 

Regleringsgrad  Regleringens 
påverkan 

1. Hög < 5 % 1. Obetydlig påverkan

2. God 5 – 10 % 2. Liten påverkan 

3. Måttlig 10 – 20 % 3. Måttlig påverkan 

4. Otillfreds-
ställande 

20 – 50 % 4. Betydande 
påverkan 

5. Dålig > 50 % 5. Stor påverkan 

3.4.7. Bedömning baserad på varaktighetsvärden 

Vi finner inga enkla vägar för att anpassa bedömning av påverkan på flödet till generell 
påverkan på fauna och flora. Vi vet att mycket lågt flöde eller inget flöde alls är negativt 
för många akvatiska arter. Men om påverkan inte är så drastisk så kanske ett förändrat 
flödesmönster kan gynna vissa arter medan det är negativt för andra arter eller grupper 
av vattenlevande organismer. 

Som exempel kan nämnas att olika fiskarter har olika reproduktionsmönster och olika 
krav på miljön. Lax vandrar upp för lek under våren och sommaren. Leken sker på 
hösten och rommen kläcks följande vår. Öring vandrar upp för lek under hösten och 
leker på senhösten - vintern. Harr leker omedelbart efter islossningen i mars-maj. 
Elritsan leker på sommaren. 

Varaktighet hos låga respektive höga flöden eller vattenstånd har förmodligen stor 
betydelse ur biologisk synpunkt. I stället för användning av MLQ eller MHQ , vilka 
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utretts i avsnitt 3.4.7. ,kan olika mått på varaktighet analyseras. I CIS arbetsgrupp 2.2. 
”Toolbox on identification and designation of artificial and heavily modified water 
bodies” (Black m.fl., 2000) görs detta men här kombineras denna information med en 
stor mängd andra mått. Metoden, som beskrivs i det följande avsnittet, kan utvärderas 
för anpassning till svenska förhållanden. Ett första intryck är att metoden bör förenklas 
och begränsas. 

3.4.8. Toolbox on identification and designation of artificial and heavily modified water 
bodies 

CIS arbetsgrupp 2.2. föreslår i ”Toolbox on identification and designation of artificial 
and heavily modified water bodies”  en metod för bedömning av påverkan på 
hydrologisk regim. Metoden kallas DHRAM (Dundee Hydrological Regime 
Assessment Method) och det finns en manual som beskriver metoden (Black m.fl. 
2000). Metoden går ut på att man för en punkt i vattendraget och för både reglerat och 
oreglerat tillstånd tar fram vattenföringsdata i långa tidsserier (> 20 år) med dygns-
upplösning. Tidsserierna analyseras med hjälp av ett dataprogram som räknar ut 32 
olika hydrologiska faktorer (”Richter IHA descriptors). IHA står för Indicators of 
Hydrologic Alteration. 

De 32 faktorerna är olika mått på flödesvariationen och de indelas i 5 grupper: 
1. Medelflöden för kalenderårets månader (12 faktorer). 
2. Minimum- respektive maximumflöden med olika varaktighet (11 faktorer). 
3. Datum för ett års högsta respektive lägsta dygnsflöde (2 faktorer). 
4. Årligt antal och varaktighet av höga respektive låga flöden (4 faktorer). 
5. Grad av ökning respektive minskning av flödet (3 faktorer med lite oklar definition). 

Därefter beräknas för 31 av de 32 faktorerna (faktorn nollflöde i grupp 2 utgår) 
absoluttalen för procentuell avvikelse mellan den påverkade och den opåverkade 
vattenföringsserien. För varje grupp av faktorer beräknas medelvärden och 
variationskoefficienter för den framräknade procentuella avvikelsen. Resultatet blir 5 
medelvärden och 5 variationskoefficienter som utgör påverkansindikatorer. 

Metodens sista steg går ut på att kvantifiera påverkan med hjälp av de 10 indikatorerna. 
Tröskelvärden som utgör gränser mellan olika grad av påverkan har för varje indikator 
tagits fram med hjälp av analysresultat från tillämpning av metoden på flöden med känd 
påverkan och på vattendrag med naturlig variation. För varje indikator tilldelas 0, 1, 2 
eller 3 påverkanspoäng beroende på hur resultatet blir i förhållande till tröskelvärdena. 
Resultatet kan alltså bli 0-30 påverkanspoäng, där noll är opåverkat tillstånd, 1-4 liten 
risk för påverkan, 5-10 måttlig risk för påverkan, 11-20 betydande risk för påverkan och 
21-30 stor risk för påverkan. Metodens bedömning av hydrologisk avvikelse bygger på 
arbeten av Richter ( Richter m.fl. 1996) och US Nature Conservancy (ingen referens 
angiven i Black m.fl. 2000). 

Metoden skall återspegla den sammanlagda effekten av påverkan till följd av 
vattenuttag och produktion av vattenkraft. Eftersom det sällan eller aldrig finns 
parallella mätserier på opåverkat och påverkat vattenflöde så finns det i metoden ett PC-
program för beräkning av opåverkat flöde. Till detta behövs indata om vattenuttag, 
vattentillförsel, basflödesindex m.m. Det finns olika alternativa tillvägagångssätt 
beroende på vilka indata som finns och hur indata ser ut. Tillämpningen kräver 
hydrologisk expertkunskap. 

DHRAM kan inte tillämpas direkt eftersom tröskelvärdena för bedömningen av den 
hydrologiska avvikelsen inte är testade och anpassade till svenska förhållanden. 
Metoden är arbetskrävande eftersom det för varje vattendragsobjekt skall insamlas stora 
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mängder information och data. Indata skall bedömas och analyseras av experter och 
därefter skall det produceras nya data som är anpassade för bedömningsrutinen. 

3.4.9. Varaktighet som faktor exemplifierad med data från Umeälven 

Varaktighetskurvor har analyserats för 23 stationer i Umeälven. För några stationer har 
både oreglerad och reglerad serie varit tillgänglig. Figur 13 visar reglerad respektive 
oreglerad vattenföring vid Harrsele kraftverk. Kurvorna visar typiska drag för reglerade 
och oreglerade vattendrag. Den oreglerade vattenföringen är här högre för varaktighet 
mindre än ca 100 dagar/år. Vid längre varaktighet är den reglerade vattenföringen högre 
med undantag för de allra högsta varaktigheterna. 

 

 

Figur 13 Varaktighetskurvor för flödet vid Harrsele kraftverk. Den övre kurvan visar 
reglerad vattenföring och den undre oreglerad. 

I analyserna har två värden extraherats från kurvorna; 7- respektive 30-dagars 
minimum. De erhållna värdena har normaliserats genom division med 
medelvattenföringen för att eliminera den del av areaberoendet som innebär högre flöde 
vid större avrinningsområde. 
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Figur 14 30-dagars minima mot avrinningsområdets area. Vattenföringsvärdena 
normaliserats genom division med medelvärdet. 

Varaktighetsvärdena visar ett svagt beroende av arean (Figur 14) men inget beroende av 
de testade biologiska faktorerna. 

3.4.10. Frekvens av flöden som faktor. 

Reglering av vattendrag påverkar antalet flöden under en tidsperiod. 
Variationskoefficienten är i det här fallet ej lämplig som faktor. I Figur 15 visas två 
fiktiva serier. De har båda samma medelvärde och standardavvikelse. Därmed blir också 
variationskoefficienterna identiska. Man kan dock anta att påverkan på olika organismer 
i vattendraget skiljer sig för flöden av dessa olika karaktärer. 

 

Figur 15 Två fiktiva serier med identiska medelvärden, standardavvikelser och därmed 
även variationskoefficienter. 

Frekvensen av flöden beräknades för stationer i Umeälven. De allra minsta 
fluktuationerna hos flödet betraktades som mindre intressanta. Därför applicerades ett 
lågpassfilter på flödesvärdena innan antalet flödestillfällen beräknades. Filtret var enkelt 
och bestod ett flytande medelvärde över tre dygn. Antalet flöden som analysen ger är 
beroende av filtrets konstruktion. Det betyder att det måste ha identisk utformning vid  
jämförelser mellan olika serier.  

En korrelationsanalys visade på ett svagt beroende mellan antalet flöden och storleken 
på avrinningsområdets area respektive regleringsgrad. Figur 16 visar antalet flöden som 
funktion av avrinningsområdets area. 
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Figur 16 Antal flödestoppar per år i förhållande till storleken på avrinningsområdet. 

Serierna är hämtade från stationer i Umeälven och är filtrerade med lågpassfilter.  

Flödesfrekvensen uppvisade ett svagt samband med andel trädbevuxen strand och av 
andel fältskiktsbevuxen strand bland de faktorer som beskriver strandvegetationen. I 
övrigt konstaterades inga signifikanta samband med de här testade biologiska 
faktorerna. 

Medelvärdena för de två grupperna av stationer, reglerade respektive oreglerade är 
signifikant åtskilda. Figur 17 visar medelvärdena tillsammans med spridningen 
motsvarande standardavvikelsen. 

 

Figur 17  Antal flöden/år för stationer i Umeälven. Markerade är 

medelvärdena(heldragen linje) för reglerade respektive oreglerade stationer 
tillsammans med spridningen motsvarande standardavvikelsen (streckad linje) 

På samma sätt som vid klassning baserad på flödets variationskoefficient, som visats i 
avsnitt 3.4.3 kan klassningen baseras på antalet flöden, medelvärden och 
spridningsmått. Ett förslag till sådan klassning ges av Tabell 7. Eftersom beroendet 
mellan antalet flöden/år och area är svagt i detta fall är det tveksamt om man har fog för 
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att göra en klassning uppdelning på områdesstorlek. Här har valts en klassning utan en 
sådan uppdelning. 

Tabell 7. Exempel på bedömning baserad på antalet flöden/år.  

Status/ 
kvalitet Antal flöden/år Påverkan speglad av antalet flöden/år 

1. Hög < 17 1. Obetydlig påverkan 

2. God 17 - 25 2. Liten påverkan 

3. Måttlig 26 - 35 3. Måttlig påverkan 

4. Otillfreds-
ställande 

36 – 50 4. Betydande påverkan 

5. Dålig > 50 5. Stor påverkan 

 

3.5. Information som behövs för analys av vattenföring och regleringsgrad 

Vattenförekomsterna beskrivs med avseende på kategori, ytarea, djup, längd, bredd, 
volym, höjd över havet. 

Vattenförekomstens avrinningsområde beskrivs med avseende på storlek, läge inom 
ekoregion och den information som behövs för modellering av naturlig vattenföring. 
Det kan alltså vara praktiskt att leta fram lokaler där vattenföring beräknas, TRK-
stationer eller andra punkter i vattendrag som HBV-modellen finns uppsatt för och som 
ligger nära stationer med vattenföringsmätningar. 

3.6. Information om biologiska data för statistisk analys 

Information om högre vegetation, övervattensvegetation, finns från Umeälven. Mats 
Johansson har levererat data från 74 lokaler. Vi har använt data från 28 av de lokalerna. 

Eftersom hydrologiska analyser ännu bara gjorts för stationer i Umeälven så har data 
bara sökts inom det avrinningsområdet. Från Riksinventeringen finns bara en botten-
faunastation i Vindelälvens huvudfåran, ingen i Umeälvens huvudfåra. Nästa alla 
bottenfaunastationer i Umeälvens huvudavrinningsområde som ingår i nationella 
miljöövervakningsprogram ligger i biflöden och i små vattendrag och sjöar inom 
avrinningsområden som inte berörs nämnvärt av de hydrologiska förhållande som vi har 
data för att beskriva. Vattenföringsstationerna ligger i huvudfåror och i större biflöden. 

3.6.1. Relation mellan hydromorfologiska och biologiska faktorer. 

För Umeälven har observationer av strandvegetation relaterats till hydromorfologiska 
faktorer. Korrelationsanalys gav svagt beroende, R ca 0.7, mellan antal arter och flödets 
variationskoefficient respektive regleringsgrad. Högsta korrelationen, R=0.8, noterades 
mellan antal arter och strandbankens höjd. 

3.7 Strategi för utnyttjande av hydromorfologiska faktorer 

I den här rapporten har ett antal hydromorfologiska faktorer analyserats med avseende 
på deras förmåga att avspegla påverkan på vattendrag och sjöar. Beroenden mellan 
hydromorfologiska och några biologiska faktorer har också studerats. 
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Det här studerade dataunderlaget, som främst omfattar information från Umeälvens 
avrinningsområde, har visat på ett par faktorer som mest lämpliga nämligen flödets 
variationskoefficient och antalet flöden/år.  

Ett annat eller ett mer omfattande underlag kan ge andra resultat och därför bör inte 
övriga föreslagna faktorer uteslutas i en ny analys. 

I valet av hydromorfologiska faktor bör man också se till den mängd information som är 
eller kan bli tillgänglig. En hydromorfologisk faktor som i och för sig samvarierar med 
en biologisk men som endast kan bli tillgänglig för ett fåtal objekt ger osäkra resultat. 

I Figur 18 sammanfattas ett förslag till arbetsgång för utnyttjande av hydromorfologiska 
faktorer som stöd för biologiska faktorer i klassningen av ekologisk status.  

Arbetet innebär i inledningsskedet ett upprättande av dataunderlag. Hydromorfologiska 
faktorer beräknas eller hämtas ur databaser liksom biologiska faktorer. Till 
dataunderlaget hör också förteckning över vattenförekomster med uppgift om 
typtillhörighet. 

I nästa steg skapas de hydromorfologiska bedömningsgrunderna genom olika analyser 
av hydrologiska regimfaktorer, mått på kontinuitet och vattenförekomsternas morfologi. 
Samvariation med typningsfaktorer undersöks för att bestämma vilka typgrupper som 
analyserna måste genomföras för.  

Exempelvis är avrinningsområdets area en typningsfaktor. Antag att det finns ett 
beroende mellan denna och den hydromorfologiska faktorn. I det fallet måste den 
hydromorfologiska faktorn beräknas för olika areaklasser enligt vattendirektivets 
indelning. Finns i detta fall inget beroende kan bedömningsgrunden användas för alla 
vattenobjekt oavsett vilken storlek avrinningsområdet har. På samma sätt genomförs 
analysen för övriga typningsfaktorer. 

I den därpå följande statistiska analysen av de hydromorfologiska studeras skillnader 
mellan opåverkade respektive påverkade förhållanden. Analysen av de 
hydromorfologiska faktorerna kan genomföras regionvis enligt indelningen i 
hydrologiska regioner i Figur 7. Analysen av de föreslagna hydromorfologiska 
faktorerna visar vilken eller vilka av faktorerna som kan ge en beskrivning av 
förändringen. Här föreslås användning av medelvärden för påverkade respektive 
opåverkade förhållanden samt spridningsmått för data som underlag för klassningen av 
status. 

De hydromorfologiska bedömningsgrunderna ska enligt Vattendirektivet utgöra stöd för 
de biologiska faktorer i klassningen. Därför bör avslutningsvis klassning baserad på 
hydromorfologiska faktorer justeras med hjälp av klassning av biologiska faktorer. 
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Figur 18  Förslag till arbetsgång för vattenmyndighetens klassning 

4. Bedömning av påverkan på vattendragets kontinuitet 

För bedömning av påverkan på ett vattendrags kontinuitet ger kvantifiering av 
vandringsvägar eller vandringshinder för fisk ett ekologiskt relevant mått. Man kan t.ex. 
använda någon typ av längmått på sammanhängande vattendragssträckor som står i 
förbindelse med en vattenförekomst. För mer allmän karaktärisering av vattendragen 
inom ett avrinningsområde kan vandringshindrens antal och lokalisering användas.  

Ett användbart kontinuitetsmått kan vara längden av en vattendragssträcka utan 
vandringshinder. Längden av sträckan relaterad till någon typ av referens t.ex. längden 
av alla vattendrag inom ett visst definierat område ger ett mått som är mer jämförbart 
mellan områden. Bedömningsmåttet blir då beroende av hur referensområdet definieras. 

Olika typer av dammar är de vanligaste anläggningarna som hindrar fiskars naturliga 
vandringar i vattendrag. För att beskriva denna typ av påverkan behövs kunskap om 
förekomst och typ av dammar. Man behöver också veta eventuella passager förbi 
dammar och förekomst av naturliga vandringshinder. Denna kunskap finns inte samlad 
idag och en första bedömning av påverkan enligt vattendirektivets intentioner måste 
sannolikt göras med befintligt kunskapsunderlag. I arbetet med utformning av 
bedömningsgrunder för kontinuitet kan Svenskt dammregister (ingår i SVAR) 
användas. 

Svenskt dammregister utvärderades nyligen av SMHI på uppdrag av Naturvårdsverkets 
Vattenmiljöenhet (redovisningsrapport 2003-01-30). Vid utvärderingen beräknades 
antal och typ av dammar inom huvudavrinningsområden, områden >1 000 km2 och 
TRK-områden. Detta resultat kan ge en överblick över den storskaliga påverkan på 
kontinuiteten inom avrinningsområden men underlaget är heterogent och kan i vissa fall 
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ge missvisande resultat. I arbetet beräknades också en typ av fragmenteringsgrad 
uttryckt som standardavvikelsen för dammarnas avstånd till JRK-områdenas 
utloppspunkt. Fragmenteringsgrad kan inte beräknas med befintlig information i SVAR. 

Vi föreslår här principer för hur mänsklig påverkan på kontinuitet kan kvantifieras med 
hjälp av förekomst av dammar, storlek på avrinningsområden och längden av 
vattendragssträckor inom avrinningsområden. Vi har testat metoder för beräkning av 
vattendragssträckor mellan dammar och inom avrinningsområden med hjälp av de GIS-
skikt för vattendrag och sjöar som SMHI har digitaliserat med Lantmäteriets 
översiktskarta (”Röda kartan” i skala 1: 250 000) som mall. Projektets resurser räckte 
inte till beräkning av de data som behövs för att göra statistisk analys av olika 
kontinuitetsmått. 

4.1. Beräkningsområden och kvantifiering av sträckor i avrinningsområden 

Den grundläggande referensnivån är hela avrinningsområdet och alla vattendrags-
sträckor som är relevanta inom avrinningsområdet. En fisk som från havet vandrar upp i 
en älv kan i en första bedömning anses ha potentiell möjlighet att vandra till alla delar 
av det nätverk för vattendrag som är digitaliserat efter förekomster av sjöar och 
vattendrag i översiktskartan. Här följer ett förslag till beräkningssnivåer med Umeälven 
som exempel. 

4.1.1 Vattendrag Umeälven, SVAR nr 28, beräkningsnivå 1. 

Umeälven har i SMHI:s vattendragsregister nummer 28. Vattendragets avrinnings-
område är ca 26 800 km2. 

Hela Umeälvens avrinningsområde och de i området belägna vattendrag som definierats 
i SMHI:s vattennätverk enligt översiktskartan (tidigare röda kartan) utgör referensnivå 
1. En kvantifierad egenskap som är kopplad till en vattenförekomst belägen någonstans 
i avrinningsområdet 28 Umeälven kan relateras till referensegenskapen för området 
enligt referensnivå 1. Man beskriver på denna areanivå den genomsnittliga påverkan på 
kontinuiteten i hela huvudavrinningsområdet. 

4.1.2 Huvudgrenarna Umeälven och Vindelälven, beräkningssnivå 2. 

Cirka 35 km uppströms mynningen i havet mynnar Vindelälven (SVAR nr 28-4) i 
Umeälvens huvudfåra. Vindelälvens avrinningsområde är ca 12 600 km2 och Ume-
älvens avrinningsområde ovan Vindelälven är drygt 13 800 km2. Båda huvudgrenarnas 
avrinningsområden är därmed ”mycket stora” (> 10 000 km2) enligt vattendirektivets 
deskriptorer för typindelning av vattenförekomster. 
 

Tabell 8. Huvudgrenarna Umeälven och Vindelälven, beräkningssnivå 2. 

Huvudgren Namn SVAR nr Area km2

Umeälven Umeälven 28 26 778 
Umeälven Ovan Vindelälven 28:6 - 13 838 
Umeälven Nedom Vindelälven till mynningen 28:1 – 28:5 315 
Vindelälven Vindelälven 28-4 - 12 625 
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4.1.3 Avrinningsområden med area 1 000 – 10 000 km2, beräkningssnivå 3. 

Områdena i beräkningsnivå 3 finns med i kartbilagan. Figur 19 visar avrinningsområden 
> 1000 km2 i Umeälven. 

Tabell 9. Avrinningsområden med area 1 000 – 10 000 km2, beräkningssnivå 3. 

Huvudgren Namn SVAR nr Area km2

Umeälven Juktån 28-20 2 550 
Umeälven Ovan Juktån 28:29 - 8 000 
Umeälven Tärnaån 28-46 1 100 
Umeälven Ovan Tärnaån 28:44- 1 700 
Vindelälven Laisälven 28-4-30 3 000 
Vindelälven Ovan Laisälven 28-4:34 - 2 800 

 

Figur 19 Avrinningsområden > 1000 km2 i Umeälven 

4.1.4 Avrinningsområden med area 100 – 1 000 km2, beräkningsnivå 4. 

I Umeälvens avrinningsområde finns det i storleksklassen 100 – 1 000 k m2 i SVAR ca 
60 avrinningsområden med källflöden.  

 

 

 

 25



Tabell 10.  Avrinningsområden med area 100 – 1 000 km2, beräkningsnivå 4 

Huvudgren Namn SVAR nr Area km2

Umeälven Mejvanbäcken 28-21 136 
Umeälven Joranbäcken 28-22 121 
Umeälven övriga   
Umeälven Tängvattsbäcken 28-50 238 
Vindelälven Rödån  183 
Vindelälven övriga   
Vindelälven Tjulån  464 

4.1.5 Avrinningsområden med area < 100 km2, beräkningsnivå 5. 

I Umeälvens avrinningsområde finns det i storleksklassen 10 – 100 k m2 i SVAR ca 145 
avrinningsområden med källflöden. 

4.1.6. Referenssträckor och beräkningsunderlag inom olika områden 

Från det digitala vattendragsnätverket enligt Översiktskartan (Röda kartan) kan olika 
referensunderlag tas fram. Enklast är att beräkna summan av alla nätverkssträckor inom 
ett avrinningsområde. Men den summan omfattar alla vattendrag, samt kanaler och 
tunnlar och dessutom längden av nätverkets alla stomlinjer som finns i sjöar. I sjöar med 
mer än ett tillflöde finns det parallella stomlinjer som knyter samman alla biflöden med 
huvudvattendragets stomlinje. I avrinningsområden med många och stora sjöar utgörs 
en relativt stor andel av den summerade vattendragslängden av nätverkssträckor i sjöar. 

Endast huvudvattendragets stomlinje genom sjöar kan väljas ut. Vänern har valts för att 
visa ett tydligt exempel på hur detta kan se ut (Figur 20). 

Summan av alla sträckor som i nätverket har definierats som vattendrag  och inte som 
sjöar kan också väljas ut. Detta beräkningsunderlag är i dagsläget näst enklast att ta 
fram för att göra beräkningar på . Det kan också vara ett biologiskt relevant nätverk 
eftersom lekområden för vandrande fisk oftast finns i rinnsträckor och inte i sjöar. 

Summan av alla sträckor som i nätverket har definierats som vattendrag plus alla 
stomlinjer i sjöar som är mindre än 10 km2 kan beräknas genom att ta bort alla 
stomlinjer som finns inom de vattenytor som definierats som sjöar och som har en 
digitaliserad area som motsvarar sjöytor >10 km2. Detta kan vara ett praktiskt 
användbart underlag som också inkluderar sträckor i sjöar som kan vara av biologisk 
likartat värde som sträckor i vattendrag. Kartskiktet är enkelt att skapa och man kan 
också välja att ta med alla stomlinjer i sjöar <100 km2. Men då blir det kanske motiverat 
att välja bort stomlinjer till biflöden i större sjöar. 
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Figur 20 Nätverkets stomlinjer i Vänern 

4.2. Antal dammar i hela avrinningsområdet 

I dammregistret finns det inom Umeälvens avrinningsområde 284 dammar. Det innebär 
att det i genomsnitt är 44 km vattendrag mellan varje damm eller 2,3 dammar per 100 
km vattendrag. Beräkningsunderlaget är alla linjer i nätverket enligt röda kartan. 

En liknande beräkning men med alternativa beräkningsunderlag kan göras för fler 
huvudavrinningsområden och för mindre avrinningsområden. Resultatet kan användas 
för översiktlig beskrivning av påverkan på vattendragens kontinuitet. 

4.3. Fragmenteringsgrad 

Fragmenteringsgrad = (1-(längsta sträckan utan artificiellt 
vandringshinder/totallängd))*100. 

För Umeälvens huvudfåra kan vi mäta upp den längsta sträckan mellan dammarna 
Storuman och Gardiken. Den sträckan uppmätte vi till 79 km varav 62 km var 
stomlinjen genom Storuman. Detta gav för Umeälvens huvudfåra fragmenteringsgraden 
83%. För Vindelälvens huvudfåra blir fragmenteringsgraden 0% eftersom det inte finns 
några dammar i huvudfåran. 

Det är relativt enkelt att beräkna fragmenteringsgraden i Vindelälven inklusive alla 
biflöden och med hela nätverkets sträckor inom avrinningsområdet som referens. Det 
resulterar i fragmenteringsgraden 37 %. Det är inte lika enkelt att räkna ut motsvarande 
typ av fragmenteringsgrad för Umeälven. 

Framtagande av beräkningsunderlag i form av GIS-skikt och beräkningar bör göras för 
fler huvudavrinningsområden. 
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4.4. Analys av vandringsmöjligheter för fisk 

Ett biologiskt relevant kvalitetsmått är läget på första vandringshindret för fisk som 
vandrar från havet upp i vattendrag för att leka. Ett kvalitetsmått kan därför vara 
summan av alla vattendragssträckor mellan de första vandringshindren och mynningen i 
havet. I Umeälvens huvudfåra är Stornorrfors den första dammen i huvudfåran som 
fisken stöter på vid vandring upp från havet. Längden på huvudfåran mellan 
Stornorrfors och mynningen i havet är 25 km. Längden på alla vattendragssträckor 
enligt översiktskartans vattendrag nedströms Stornorrfors är 94 km vilket endast är 
0,76% av totala längden av alla linjer i vattendragsnätverket inom Umeälvens 
avrinningsområde. Ca 99,25 % av vattendragsnätverket ligger uppströms dammen. 

Motsvarande mått kan även beräknas för Vindelälvens avrinningsområden men med 
utgångspunkt där Vindelälven mynnar i Umeälven. Underlaget blir för Vindelälven 
detsamma som vid beräkning av fragmenteringsgrad i vattendragen inklusive biflöden. 
Av alla nätverkssträckor i Vindelälvens avrinningsområde ligger 63% nedströms de 
första dammarna. 

Denna beräkning bör i första hand göras för alla huvudavrinningsområden. 

Ett större dataunderlag bör tas fram för statistisk analys. Den kan göras enligt den 
princip som vi föreslog i förra projektrapporteringen. 

Se i Tabell 11 ett exempel på hur denna typ av bedömningsgrund kan utformas. 

För att göra en statistisk analys behövs beräkningar för många vattenförekomster. 

 

Tabell 11. Exempel på bedömning av påverkan på totala längden av vandringssträcka 
till första hinder som fisken möter på sin uppströms eller nedströms en vattenförekomst. 
Vattenförekomstens vattendragssträcka inkluderas men bara en gång. Procentsatserna 
är fiktiva. 

Status/ kvalitet Aktuell vandrings-
sträcka (% av 
naturlig). 

Aktuell leksträcka 
(% av naturlig). 

Påverkan p.g.a. 
dammar och hinder. 

1. Hög > 80 % > 90 % 1. Obetydlig påverkan 

2. God 60 – 80 % 70 – 90 % 2. Liten påverkan 

3. Måttlig 25 – 60 % 30 – 70 % 3. Måttlig påverkan 

4. Otillfredsställande 10 – 25 % 20 – 30 % 4. Betydande påverkan 

5. Dålig < 10 % < 20 % 5. Stor påverkan 

4.5. Analys av påverkan på sedimenttransport i vattendraget 

Här vill vi som effekt av reglering i första hand beskriva den ökade fastläggningen av 
sediment i regleringsmagasin. Det är kanske också så att vattenreglering för elproduk-
tion i allmänhet minskar avsättningen av transporterat sediment i översvämnings-
områden. 

En praktiskt tillämpbar indikator för ökad fastläggning av sediment i regleringsmagasin 
är kanske regleringsgrad. Eller är regleringsgrad ett alltför okänsligt mått på förändring 
av flödets naturliga kontinuitet? Samband mellan sedimenttransport, regleringsgrad, 
ändrat flödesmönster och vattenytans amplitud behöver utredas. 
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Utvecklingen av denna bedömningsgrund bör samordnas med utveckling av 
bedömningsgrunderna för förändring av djup och bredd samt förändrat flödesmönster. 

5. Bedömning av påverkan på vattenförekomsternas morfologi 

5.1. Analys av vattenförekomsternas djup och bredd 

5.1.1. Vattenregleringens påverkan på djup och bredd 

Vi anser att det är viktigast att ta fram bedömningsgrunder för vattenregleringens 
storskaliga påverkan på vattendragens djup och bredd. Här beskrivs alltså effekter av 
reglering på djup och bredd i befintliga flod- och sjöbäcken, alltså oberoende av om 
floderna och sjöarna är dämda, invallade, urgrävda eller uppgrundade. 

Ett vattendrags djup och bredd i befintliga flod- och sjöbäcken kan beräknas med den 
typ av modell som SMHI använder vid kartering av översvämning. För översiktlig 
kartering och bedömning av regleringens påverkan på djup och bredd under olika delar 
av året kan den modellen tillämpas. För detta behövs kartinformation, bl. a. bra 
höjdinformation och flödesdata (Se t.ex. Räddningsverkets rapport 37 inom 
översvämningskarteringen). Flödesdata från bedömning av regleringens påverkan på 
flödesmönster kan utgöra indata till modellen som beräknar vattendragets utbredning 
under olika årstider och för olika karaktäristiska situationer (t.ex. MHQ, MLQ). 

För vattenförekomster med känd volym, t.ex. för lodade sjöar, kan variationer i volym 
beräknas. En hög grad av samordning finns alltså mellan detta förslag till bedömnings-
grunder för regleringens påverkan på djup och bredd och tidigare föreslag till bedöm-
ning av regleringens påverkan på flödesmönster i vattendrag och sjöar. 

Vi kontrollerar om vi använda en befintlig modelluppsättning för översvämnings-
karteringen, t.ex. den för Emån, och om den kan användas för att köra fram exempel på 
hur djup och bredd påverkas av förändrade regleringsmönster. Vi kan räkna fram hur 
mycket det kan kosta för att göra specificerade testkörningar och analyser. Det är ett så 
resurskrävande arbete att det inte ryms inom projektets ramar. 

5.1.2. Direkt fysisk påverkan på vattenförekomsters djup och bredd 

Här avses påverkan på djup och bredd genom grävning, sänkning dämning, invallning, 
utfyllnad, avledning m. fl. tänkbara ingrepp i en vattenförekomst. Extremfallen av 
fysisk påverkan på djup och bredd är vattenförekomster som är konstgjorda samt 
torrlagda sjöar och vattendrag. Avledning av vatten till turbiner kan helt eller delvis 
torrlägga vattendragssträckor. Det ger alltså extremt stor effekt på vattendragssträckans 
djup och bredd men även på flödesvolymen (se tidigare avsnitt om påverkan på 
vattenflödets kvantitet). 

Fysiska ingrepp som påverkar vattenförekomsters djup och bredd kan även påverka 
flodbäddens eller sjöbäckenets substrat och struktur. 

Tillämpning av System Aqua. 

5.2. Analys av påverkan på flodbäddens substrat och struktur 

Flodbäddens substrat och struktur kan påverkas av grävning, rätning, fyllning och rens-
ning. Detta är i stor utsträckning bestående ingrepp som kan ha skett för länge sedan. 
Det kan i många fall vara svårt att ta fram information om ingreppets omfattning och 
om flodbäddens egenskaper före ingreppet. 
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Bedömningsgrunder kan baseras på kvantiteten (längd, yta eller volym) av kända in-
grepp på relevant substrat eller struktur i relation till hela kvantiteten i vattenföre-
komsten. Det handlar oftast om småskalig verksamhet som förslagsvis kartläggs med 
hjälp av System Aqua. 

5.3. Analys av påverkan på sjöbäckenets substrat och struktur 

Sjöbäckenets substrat och struktur kan påverkas av grävning, fyllning och rensning. 
Detta är i stor utsträckning bestående ingrepp som kan ha skett för länge sedan. Det kan 
i många fall vara svårt att ta fram information om ingreppets omfattning och om 
sjöbäckenets egenskaper före ingreppet. 

Bedömningsgrunder kan baseras på kvantiteten (längd, yta eller volym) av kända 
ingrepp på relevant substrat eller struktur i relation till hela kvantiteten i vatten-
förekomsten. Det handlar oftast om småskalig verksamhet som förslagsvis kartläggs 
med hjälp av System Aqua. 

5.4. Analys av påverkan på vattendragets eller sjöns strandzon 

Även i detta fall kan påverkan beskrivas med olika detaljnivå. Vi utgår från att en 
översiktlig heltäckande bedömning kan göras med analys av markanvändning som tas 
fram från digitala kartor i olika skalor 1:10000, 1:20000, 1:50000, 1:100000 samt 
1:250000. Olika kartunderlag kan vara tillämpbara beroende på vilken typ av 
markanvändning som skall karteras. 

Påverkan på strandzonen indikeras av följande typer av markanvändning i närheten av 
strandlinjen: 

• Tätort 

• Åker 

• Industriområde 

System Aqua kompletterar med mer detaljerad information, t.ex. om hur stort avståndet 
är mellan åker och vatten. 

 

6. Förklaring av beteckningar 

Fragmenteringsgrad = (1-(längsta sträckan utan artificiellt 
vandringshinder/totallängd))*100. 

Medelvattenföring (MQ) – Medelvärdet av vattenföringens dygnsvärden för en angiven 
period av år. Perioden omfattar oftast 30 år. 

Medellågvattenföring (MLQ) – Medelvärdet för en angiven period av år av varje års 
lägsta dygnsvärde för vattenföringen. Perioden omfattar oftast 30 år. 

Medelhögvattenföring (MHQ) – Medelvärdet för en angiven period av år av varje års 
högsta dygnsvärde för vattenföringen. Perioden omfattar oftast 30 år. 

Regleringsgrad – Regleringsmagasinets volym, dvs volymen mellan dämningsgräns och 
sänkningsgräns, i relation till den årliga flödesvolymen. 

Varaktighetskurva – En kurva som visar det antal dagar/år som värdet på en variabel 
(ex. vattenföring) överskrider en viss nivå. 
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