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BIOTOPKARTERING I DE VÄSTRA DELARNA AV JÖNKÖPINGS LÄN 

SAMMANFATTNING 

 

Sammanfattning 
I föreliggande rapport sammanställs en del av de biotopkarteringsdata som samlades in 
inom projekt Naturvärdesbedömning väst (meddelande 2005:15-19). I samband med pro-
jektet nykarterades ca 70 mil vattendrag och ytterligare 42 mil äldre karteringar utnyttjades. 
Totalt innebär detta en sträcka på 112 mil fördelat på 117 vattendrag. Samtliga vattendrag 
ligger i de västra länsdelarna inom avrinningsområdena Tidan, Nissan och Lagan samt 
inom kommunerna Mullsjö, Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (samt 
angränsande kommuner i intilliggande län). Syftet med karteringarna var att ge ett underlag 
för en samlad naturvärdesbedömning av vattendragen. Men, karteringarna i sig är värdefulla 
och används inom många områden, bl a inom vattenvårdsplaneringar. 
 
I och med de karteringar som genomfördes inom Naturvärdesbedömning väst så är större 
delen av Jönköpings läns vattendrag biotopkarterade. 
 
 
 

Biotopkarterade vattendrag inom Jönköpings län
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INLEDNING 

 

 

Inledning 
I rapporterna 2006:35-33 redovisas resultatet från de biotopkarteringar av vattendrag som 
genomfördes eller sammanställdes inom projekt Naturvärdesbedömning väst. Sammanlagt 
har 111,8 mil karterats fördelat på 117 vattendrag och biotopkarteringarna har utgjort ett 
underlag till den naturvärdesbedömning av vattendragen som skett enligt System Aqua. Na-
turvärdesbedömningen är avrapporterad i 5 rapporter: 

Lagans avrinningsområde (meddelande 2005:15) 
Bolmens tillflöden (meddelande 2005:16) 
Tidan (meddelande 2005:17) 
Nissans nedre avrinningsområde (meddelande 2005:18) 
Nissans övre avrinningsområde (meddelande 2005:15) 
 
Samtliga vattendrag ligger i de västra länsdelarna inom avrinningsområdena Tidan, Nissan 
och Lagan samt inom kommunerna Mullsjö, Jönköping, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och 
Värnamo (samt angränsande kommuner i intilliggande län). I projektet nykarterades en hel 
del vattendrag enligt metodik som beskrivs senare. Men, eftersom fältarbete är relativt dyrt 
och det redan fanns en del gamla inventeringar utnyttjades dessa. I föreliggande rapport 
sammanställs och utvärderas resultaten karteringarna.  
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län (miljöövervakning) har ansvarat för genomförandet av pro-
jektet. Länsstyrelsens egeninsats har utgjort drygt hälften av finansieringen. Övriga insatser 
har i huvudsak kommit från berörda kommuner (Gislaved, Gnosjö, Jönköping, Mullsjö, 
Gnosjö och Värnamo) och vattenvårdsförbund, Vägverket region sydöst, medel från re-
gleringsfonderna Furen-Flåren och Bolmen samt fiskeavgiftsmedel. 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte och användningsområde 
Syftet med biotopkarteringarna av vattendragen har primärt varit att de ska utgöra ett av 
underlagen för Naturvärdesbedömning enligt System Aqua. Det har också varit att doku-
mentera och kvantifiera sammansättning och omfattning av olika biotoper samt att beskri-
va påverkan i och i anslutning till vattendragen, dvs. förutsättningarna för höga naturvär-
den. Detta underlag behövs för att kunna erhålla en långsiktigt hållbar utveckling av miljö-
övervakning, fiske, infrastruktur, turism och näringsliv. Underlaget kommer att kunna an-
vändas i en mängd olika sammanhang och av samtliga samhällssektorer vars verksamheter 
på ett eller annat sätt påverkas av eller påverkar vattendragen.  
Verksamhetsområden som tydligt berörs är jord och skogsbruk, infrastruktur såsom väg-
byggnationer och andra exploateringsföretag, naturvårdsarbete, miljöskydd, kalkning, natur-
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turism, fiske mm. Det är av högsta vikt att de höga naturvärden som finns i området beva-
ras och att åtgärder vidtas för att komma tillrätta med den påverkan som finns.  
Andra exempel på vad resultatet kan användas till är: 
- att optimera och styra kalkningsverksamheten, däribland biologisk återställning.  

- att utgöra ett underlag för att ta fram konkreta åtgärdsförslag och åtgärdsplaner inom fiskets 
område. 

- att utgöra underlag till beskrivning och åtgärdsprogram av avrinningsområdet som EU:s vatten-
direktiv kräver.  

- att utgöra underlag för bedömning av och information om vilken hänsyn som behöver tas för 
att uppnå ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk, t ex vid upprättande av sk gröna skogs-
bruksplaner. 

- att utgöra underlag för riskbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar 
(MKB) vid vägar och vägbyggen. då känsliga och värdefulla vattenbiotoper kvantifieras och de-
ras läge i förhållande till vägar dokumenteras. 

- att utgöra underlag för all planering av infrastruktur. 

- att utgöra underlag vid planering av miljöorienterade turistsatsningar som exempelvis kanotning 
och fiske. 

- att utgöra underlag vid naturvårds och bevarandearbete i och omkring vattendrag. 

- att utgöra underlag för planering av vattenhushållning, bl.a. genom att naturvärdenas belägenhet 
i förhållande till samtliga dammar dokumenteras. 

- att utgöra grund för uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder. 

Vattendragens förutsättningar 
I detta avsnitt beskrivs delar av de fysiologiska och biologiska funktioner som regerar i våra 
vattendrag. Avsnittet har tagits med för att öka förståelsen för de tolkningar som före-
kommer i resultatredovisningen. Det finns en mängd litteratur inom ämnesområdet. För de 
som är intresserade är några referenser omnämnda i avsnittet Litteratur och referenser. 
 
Våra vattendrag med alla dess mångskiftande miljöer utgör en mycket viktig naturtillgång. 
Tillsammans bygger vattendragen upp större vattensystem som binder ihop landskapet och 
fungerar som korridorer där många arter lever och vistas. Vattendragen och dess närmiljö 
utgör en unik miljö som ofta hyser speciellt anpassade arter, oftast med höga naturvärden. 
 
Med vattendrag avses allt från små rännilar och bäckar till större åar, älvar och floder. Vat-
tendragen leder vatten från högre till lägre belägna områden och kan rinna ut i en sjö, i ha-
vet eller i ett annat större vattendrag. Den fysiska strukturen är en funktion av de geologis-
ka förutsättningarna inom vattendragets tillrinningsområde samt de naturliga bildningspro-
cesserna som pågått under flera tusen år sedan inlandsisen drog sig tillbaka. Under utveck-
lingens gång har en mängd olika livsmiljöer skapats som blivit hemvist för ett stort antal ar-
ter av växter och djur. Förutom den fysiska strukturen finns ytterligare en mängd faktorer 
som påverkar de ekosystem som etableras där de viktigaste faktorerna troligtvis är klimat 
och näringstillgång. De direkta förhållandena i vattendragen präglas också starkt av hur bio-
toperna i vattendragens strandzon utvecklas. Vattendragens nuvarande naturliga karaktär 
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med stränder, sjöar och våtmarker kan sammanfattas som komplexa system med mycket 
stor variationsrikedom både vad gäller biotoper, ekosystem och arter. Vattendragens karak-
tär har emellertid i hög utsträckning förändrats till följd av mänskliga aktiviteter som sedan 
länge pågått i och i närheten av våra vatten. För trots att vattendragen med dess strand och 
våtmarksområden tillhör de artrikaste miljöerna i landskapet är just dessa biotoptyper bland 
de mest påverkade i hela världen (Bergqvist, B. 1997). 
 
FAKTARUTA BIOTOP 
 

Ett område eller utrymme som karakteriseras av vissa yttre faktorer. Biotop är den yttre värld i vilken ett 
visst växt eller djursamhälle hör hemma och det är biotopens egenskaper som bestämmer vilket samhälle 
som kommer att finnas där. 
 
I själva vattendraget ger lutningen olika vattenhastigheter som styr vilken typ av bottenma-
terial som kan ligga kvar utan att spolas bort (hög vattenhastighet – stora fraktioner). Varie-
rade strömbilder skapas som ger upphov till olika zoner, eller biotoper. Vattendragssträckor 
kan beskrivas såsom lugnflytande, stråkande (svagt strömmande), strömmande eller forsan-
de. Bottensubstratet och strömhastigheten styr i kombination med solinstrålningen i hög 
grad vilken vattenvegetation som etablerar sig. Till varje biotoptyp finns en mängd växt- 
och djurarter som har anpassat sig till de speciella förhållanden som råder, men det finns 
även arter som klarar av att leva i flera biotoper. Många av de mest känsliga och ovanliga 
djurarterna är knutna till de mer strömmande eller forsande biotoperna. De strömmande 
partierna av vattendragen utnyttjas till exempel som reproduktionsområden för flera av 
våra laxfiskar, däribland öringen. Öringens ungar är i södra Sverige helt beroende av grunda 
strömmande till forsande partier under sina första levnadsår. Strömsträckorna har även be-
tydelse för omblandning och syresättning av vattnet. På vintern medger öppna vattenytor i 
anslutning till strömsträckor goda förutsättningar till näringssök för till exempel strömstare 
och utter.  
 
Flertalet av våra hotade och sällsynta bottenfaunaarter är helt knutna till mer eller mindre 
opåverkade strömsträckor med fungerande ekosystem. Ekosystemens sammansättning på 
de strömmande vattendragssträckorna påverkas naturligt av biotopsammansättningen på 
omkringliggande vattendragssträckor. Många arter som är knutna till strömmande vatten 
påverkas negativt av tillgången till sjöar och sjöliknande biotoper medan andra gynnas. 
Orörda och fungerande strömvattenbiotoper är idag en bristvara i vattendragen. Påver-
kansgraden på dessa biotoper är hög bland annat till följd av rensningar, för t ex flottning 
eller jordbruk och indämning för vattenkraftutbyggnad. Kvarvarande biotoper är mycket 
skyddsvärda och är att betrakta som nyckelbiotoper (Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
1996B). 
 
Strandzonen längs vattendragen utgörs i opåverkat tillstånd normalt av landbiotoper med 
mycket stor variation. Den skiljer sig ofta från omgivande mark genom stort inslag av våt-
marker, lövträd och buskar. Genom vattnets påverkan på de strandnära markerna har till 
exempel sumpskogar och fuktängar bildats. Zonen medger förutsättningar för en art och 
variationsrik miljö, där både skogsarter och våtmarksarter trivs. Den fungerar även som ett 
filter och erosionsskydd mellan land och vatten samt utgör en viktig spridningskorridor för 
djur och växter längs vattendraget. Strandvegetationen har flera viktiga funktioner även för 
livet i själva vattendraget. Den tillför näring i form av energirikt organiskt material som t ex 
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blad, barr, kvistar och nedfallande insekter. Beskuggningen verkar temperaturstabiliserande 
och nedfallande träd tillskapar viktiga biotoper. Strandmiljöns betydelse för ekosystemet i 
vattendragen varierar med vattendragets bredd (eller vattendragsordning). Ju högre upp i 
ett avrinningsområde man kommer desto smalare blir vattendragen och desto större bety-
delse får strandmiljöerna runt omkring vattendragen (se figur). I smala vattendrag (< 5 m) 
kan t ex tillförseln av näring från strandzonen utgöra över 90 % av den näring som styr vat-
tendragens biologiska funktion. Även större vattendrag påverkas emellertid eftersom livs-
villkoren för växter och djur i vattensystemets nedre delar är beroende av förhållanden i 
uppströms liggande delavrinningsområden (Bergqvist, B. 1997). Strandzonerna har även 
estetiska värden och en betydelse för människans rekreation och friluftsliv. Bilden av 
strandzonens ekologiska betydelse förändras till viss del när sjöar förekommer i vattend-
ragsfårorna (Degerman, E. 1999). Sjöar har bland annat en utjämnande effekt på vattenkva-
liteten och kan tillföra näring till vattendragen t ex i form av plankton. Vidare förekommer i 
sjöar, även högt upp i vattensystemen, ofta arter vilka är helt knutna till stilla eller lugn-
flytande vattendrag. Det finns i sjöar flera andra mekanismer som styr ekosystemen vilket 
inte behandlas här. 
 
Det finns idag mycket få områden med opåverkade strandzoner. Bland annat har våtmarker 
dikats ut och vallats in för jord, skogsbruk och urbana miljöer. Andelen lövträd och till-
gången på död ved har minskat kraftigt genom avverkningar och barrskogsplanteringar. 
Svenska undersökningar har visat att i princip samtliga vattendragsanknutna fiskarter gyn-
nas av god tillgång på död ved (Markusson, K 1998). Död ved har allra störst effekt i flacka 
partier av vattendragen där botten är relativt slät och vattenföringen fluktuerar kraftigt 
(Bergqvist, B. 1997). Den naturliga tillförseln av död ved är en mycket långsam process. Ef-
ter en avverkning (utan en tillräckligt bred skyddszon mot vattendraget) kan det ta upp mot 
200 år innan tillgången är återställd. Skuggningen av vattendragen har försämrats bl a där 
marken i anslutning brukas som åker. Denna påverkan har således orsakat stor skada både 
för de arter som är knutna till dessa biotoptyper samt för ekosystemen i vattendragen. Sam-
tidigt har åtgärderna gett positiva effekter för människans möjligheter att bruka marken. 
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Älvkontinuitetsbegreppet (River Continue Concept) Ur: Fiskeriverket. 1993 

PÅVERKADE SEDAN LÅNG TID 
Våra sötvatten i allmänhet, och vattendrag i synnerhet, har sedan medeltiden genomgått en 
oerhörd miljöförändring och påverkats kraftigt av olika mänskliga ingrepp. Förutom att 
olika typer av vattenmiljöer minskat i utbredning eller helt försvunnit har också miljöerna 
isolerats från varandra genom miljöförändringar. Samhällsutvecklingen har medfört en be-
tydande exploatering och ett förändrat landutnyttjande (skogs och jordbruk), vattenre-
glering och dämning, utdikning, sjösänkning, flottledsrensning, förorenade utsläpp, försur-
ning, utplantering och omflyttning av både inhemska och främmande arter samt överfiske 
tillhör de faktorer som kraftigt påverkat de organismer som lever i och i anslutning till våra 
vattendrag.  
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Samtidigt som det sker en negativ mänsklig påverkan är värt att poängtera att det hela tiden 
sker en naturlig förändring, en dynamisk rörelse i ekosystemen där arter kommer och för-
svinner från olika områden. 
 

 
Omgrävning och sänkning av Nömmenån vid Hälleveds gård 1939 (Bildkälla: K.Hellqvist). 

Presentation av resultat 
Resultatet av biotopkarteringarna presenteras dels övergripande dels per vattendrag All in-
samlad data finns även i en databas (MS Access), se skiss nedan över databasstrukturen, 
samt som shapefiler. 

 

7



BIOTOPKARTERING I DE VÄSTRA DELARNA AV JÖNKÖPINGS LÄN 

METODIK 

 

Metodik 

Urval av vattendrag 
Vattendragen som ingår valdes ut inom projektet Naturvärdesbedömning väst. De valdes 
företrädesvis ut med hjälp av befintlig kunskap. Det innebar att de vattendrag som hade 
data om vattenkemi, bottenfauna, samt elfiskeundersökningar var de vattendrag som valdes 
ut i första hand. Vattendragen skulle dessutom vara vattenförande året om. Totalt valdes 
117 vattendragssträckor ut, se den översiktliga kartan nedan. Dessa biotopkarterades eller 
så nyttjades gammal biotopkarteringsdata. Den ursprungliga listan över tänkbara vattendrag 
som borde ingå var i det första planeringsskedet betydligt längre. Av ekonomiska skäl fick 
ett antal vattendrag strykas bort från listan. I urvalet har berörda kommuner haft möjlighet 
att komma med synpunkter. En vattendragssträcka kan bestå av ett helt vattendrag eller i de 
fall det är långa vattendrag, flera vattendragssträckor. Exempelvis Nissans huvudfåra som 
består av 5 vattendragssträckor. Här kallas allt fortsättningsvis för vattendrag. 
 

Biotopkarterade vattendrag inom projektet

³
Teckenförklaring

Biotopkartering väst

Vattenyta

Län

 
 
De flesta vattendrag har karterats i sin helhet, dock inte alla. Oftast innebär detta att karte-
ringen har utförts upp till den punkt i vattendraget där det har bedömts vara vattenförande 
året om. I vissa fall där vattendraget delar sig i flera mindre grenar har de olika grenarna vid 
karteringen hanterats som ett och samma vattendrag.  
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Biotopkartering av vattendrag 
Vid de kompletta inventeringarna (som företrädesvis genomfördes under 2003, men några 
även tidigare samt under 2004) användes den standardiserade metoden för biotopkartering 
av vattendrag. Broar karterades också (på uppdrag av Vägverket). Biotopkarteringsmetoden 
har utvecklats av Länsstyrelsen i Jönköpings län och finns utförligt beskriven i rapporten 
”Biotopkartering – vattendrag” (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2002 samt Miljöövervak-
ningshandboken, Naturvårdsverket). Nedan ges en översiktlig metodikbeskrivning, för 
bättre redovisning hänvisas till nämnda rapport.  
 
Biotopkarteringsmetoden bygger på att vattendraget först karteras genom flygbildstolkning 
och sedan fotvandras utefter hela sin längd varvid information samlas in fem olika proto-
koll samt på karta (se figur nedan). Vattendraget och dess båda stränder (närmiljön) delas 
upp i separata delsträckor där varje sträcka ska vara så homogen som möjligt. Dessutom 
beskrivs och utmärks på karta samtliga vandringshinder och tillrinnande diken/biflöden. 
Vid denna inventering har även broar och vägpassager karterats. 
 
Steg 1 
Befintligt kartmaterial studeras och en flygbildstolkning genomförs. Ett flertal av de kriteri-
er som berör landmiljöer och diken kan avgränsas med hjälp av (IR) flygbilder. 
Steg 2 
Vattendraget fotvandras i sin helhet, nedifrån och upp. I karteringsprotokollen och på eko-
nomiska kartblad i skala 1:10 000 noteras uppgifter om vattenbiotoper, landbiotoper, diken 
och tillrinnande vattendrag, vandringshinder och vägpassager. 
Steg 3 
Insamlad data matas in och bearbetas i en databas i MS Access. I denna finns färdiga appli-
kationer för beräkning och sammanställning av resultatet. Det finns även en applikation för 
ett uttagsformulär. 
Steg 4 
Geografiska objekt skapas av karteringsresultatet. Till de olika objekten kopplas attributdata 
som hämtas direkt från databasen. 

 
Skiss över de fem protokoll som fylls i vid en biotopkartering (AE). 
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Protokollen innefattar bland annat nedanstående kriterier: 
Protokoll A – vattenbiotoper 

Lokalinformation (nr, längd, bredd, djup mm) 
Bottensubstrat 
Vattenvegetation (täckning, grupper, arter) 
Strömförhållande 
Skuggning 
Död ved 
Flöde/lopp (Q, rakt/ringlande/meandrande) 
Rensat/påverkat 
Öringbiotop (lek, uppväxt, ståndplatser) 
Strukturelement (nacke, hölja, sjöutlopp, korvsjö, brink, kvillområde, delta, källa, stensätt-
ning m m) 
Övrigt 

Protokoll B omgivning/närmiljö 

Sträcka (nr, längd, sida) 
Omgivning (marktyper) 
Närmiljö (marktyper, trädslag) 
Skyddszon (bredd, marktyp) 
Vattennära zon (bredd) 
Buskskikt (bredd) 
Skuggning 
Övrigt 

Protokoll C – biflöden/diken 

Identitet (nr, sida, kod, namn) 
Tillhörighet (Asträcka, Bsträcka) 
Uppgifter (längd, bredd, djup, Q, påverkan av markanv., erosionsrisk, skyddszon, översil-
ning) 
Övrigt 

Protokoll D vandringshinder 

Lokalinformation (nr, koordinater) 
Vhinderinfo (typ, fallhöjd, Q, naturligt, dammkrön, torrfåra) 
Fiskuppgifter (svårighetsgrad för öring resp övrig fisk, skador) 
Användning (idag, tidigare, kulturintresse, ägare) 
Åtgärder 
Fiskvägar (typ, funktion) 
Övrigt 
Skiss (skala, strömriktning, fotovinklar) 

Broprotokoll – vägpassager 

Identitet (nr, koordinat) 
Foto 
Vägtyp (enskild eller allmän väg, järnväg) 
Teknisk objekttyp (trumma, rörbro, övrig bro) 
Landpassage (saknas, en eller tvåsidig) 
Skyddande vegetation (höger och vänster) 
Svårighetsgrad för utter och fisk 
Övrigt 
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VERSIONER AV BIOTOPKARTERINGAR 
Alla vattendragssträckor är, som nämnts ovan, inte inventerade samma år och med samma 
version av biotopkarteringsmetodik, en del är karterade med en förlaga till den metod som 
sedan utvecklades. Några enstaka av de äldre karteringarna har karterats om, hela eller de-
lar. Av de äldre karteringarnas data så användes den data som insamlats om vattenbioto-
perna och vandringshindren, inte den från närmiljön eller diken eftersom dessa var för 
ojämnt karterade (några hade karterats map närmiljö andra inte osv). Närmiljön för dessa 
vattendrag har istället bedömts utifrån satellitdata m fl källor (Marktäckedata). Satellitdatat 
som användes består av rutor (25*25 m) och varje ruta redovisas med den typ av markan-
vändning som dominerar, t ex barrskog, åker eller våtmark. Dessa data har kompletterats 
med aktuella uppgifter om hyggen från skogsvårdsstyrelsens databas Kotten samt med 
byggnader från fastighetskartan. Runt byggnaderna lades en buffertzon på 20 m motsva-
rande en tomt. Hyggen och byggnader ersatte sedan motsvarande yta i satellitdata och på så 
sätt blev bilden av markanvändningen tydligare. Diken karterades heller inte längs dessa 
vattendrag. Istället användes fastighetskartan för att se vilka biflöden som verkade dikade 
(relativt raka linjer och skarpa vinklar i krökarna). Fastighetskartan innehåller långt ifrån alla 
diken, men i System Aqua bedöms endast sådana >500 m, varför metoden ändå ger en re-
lativt god bild av de större dikena. Ovan gäller också vattendrag som karterats under 2004 
med några undantag. 
 
Nedan följer en kort sammanställning över vilka år (och ev andra versioner) som har an-
vänts inom projektet. I resultatdelen finns redovisat vilket vattendrag som hör till vilken in-
ventering. 
• Äldre karteringar år (1994-1996) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotop-

karteringsmetodiken användes. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta mm. Sättet att 
inventera vattenbiotoperna skiljer sig mot nuvarande metodik vissa delar, bl a med avseende på 
hur vattenbiotopsträckorna avgränsades. Ett exempel är rensningsgraden. I de äldre karteringar-
na så kan rensningsgraden variera kraftigt inom en sträcka, idag sker en sträckavgränsning om 
rensningsgraden ändras. Andra delar som skiljer sig är att död ved i vatten inte noterades, inte 
heller alla bottensubstrat som finns med idag. Eftersom karteringarna i vissa fall är mer än 10 år 
så kan det ha skett en del i biotoperna och vandringshindren som gör att resultatet inte är helt 
överensstämmande med hur det ser ut idag. 

• Komplett kartering enligt den standardiserade metodiken (karteringar år 1999, 2001, 2003, 
2004).  

• Kartering (år 2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken 
från satellit, fastighetskarta mm (år 2004). 

Sammanställning av biotopkarteringen 
I rapporten så är det företrädesvis datat från vattenbiotoperna och vandringshindren som 
sammanställs. Informationen från närmiljön och dikena var så pass heterogen mellan de 
olika vattendragen att det inte gick att generalisera på ett tillfredställande sätt i en sådan här 
resultatsammanställning. All data om respektive sträcka och vattendrag finns dock tillgäng-
ligt i databasen.  
 
Det finns en mängd olika sätt att summera och analysera datamaterialet för att kunna dra 
relevanta slutsatser. Vid sammanställningen av resultatet används i princip två olika sätt (se 
nedan) att summera siffrorna från vattenbiotopsprotokollet där täckningsgraden klassas 
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inom de definierade delsträckorna. Vilka summeringar som används var framgår i avsnittet 
om resultat. 
1. De kriterier som ligger till grund för vattenbiotopernas sträckavgränsning har oftast en hög 

täckningsgrad (dvs en liten variation inom sträckorna) vilket gör att den dominerande typen 
inom respektive sträcka kan summeras. De kriterier som här avses är främst strömförhållandena 
och öringbiotoperna.  

2. För övriga kriterier (t ex bottenmaterial, skuggning och död ved där förekomsterna anges i en 
fyragradig skala, 0-3) beräknas ett längdviktat medelvärde där även förekomsten av icke domi-
nerande typer vägs in. 

Exempel: Ett vattendrag består av 3 delsträckor där sträcka 1 = 230 m, sträcka 2 = 
500 m och sträcka 3 = 270 m. Vattendraget är totalt 1000 m. Skuggningen av 
vattendraget har för sträcka 1 klassats till 2, för sträcka 2 till 1 och för sträcka 3 
till 3. Klass x längd + klass x längd + klass x längd/tot längd ger det längdvikat-
de medelvärdet, i det här fallet 1,77, se nedan 

 
(2 x 230) + 1 x 500) + (3 x 270)   
(klass x längd) + (klass x längd) + (klass x längd) = 1,77 
   1000    
   tot längden  

 
 
För samtliga kriterier baseras summeringarna på den längdmässiga utbredningen. För vissa 
kriterier, främst öringbiotoper, är dock de faktiska arealuppgifterna intressanta. 
Även påverkansgrad är intressant, detta och mycket mer redovisas i Naturvärdesbedöm-
nings väst:s rapporter. 
 

Utvärdering 
Vid flertalet biologiska undersökningar försvåras tolkningen av resultatet utan relevant jäm-
förelsematerial. För att avgöra vad som är normalt, högt eller lågt krävs att åtskilliga under-
sökningar utförs med samma metodik och att resultaten sedan jämförs. Vid utvärdering 
och tolkning av resultatet kan värdena som togs fram för Emån (meddelande 1999:20) an-
vändas. Dessa bedöms representera förhållanden i vattendrag i södra Sverige. 
 
• Vattendragsbredd: vattendrag under 5 m:s bredd benämndes som små, mellan 5-25 m som me-

delstora och > 25 m som stora (gränserna omnämns även i annan litteratur). 
• Lutning: >1% = hög, 0,5 – 1% = tämligen hög och < 0,2% = låg 
• Bottenmaterial: förekomsten av fraktioner uttryckt i längdviktat medelvärde < 1 bedömdes som 

liten förekomst. 
• Strömförhållande: om en strömtyp förekommer utefter < 10 % av vattendraget benämndes fö-

rekomsten som låg. 
• Uppväxtområde för öring: om andelen tämligen bra till mycket bra uppväxtområden procent-

mässigt överstiger 25 % räknades det som en hög siffra. Arealmässigt bedömdes tämligen bra 
till mycket bra uppväxtområde överstigande 25 000 m2 som högt och under 5000 m2 som lågt. 

• Förekomst av död ved, längdviktat medelvärde:0 = saknas, < 1,5 = liten, 1,5 – 2,5 = måttlig 
och > 2,5 = hög. 
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• Skuggning av vattendraget, längdviktat medelvärde: 0 = ingen, < 1,5 = liten, 1,5 – 2,5 = måttlig 
och > 2,5 = bra. 

 

Kvalitetssäkringsarbete 
Vid inventeringen lades vikt vid kvalitetssäkringsarbetet. Kvalitet eftersträvades i alla led vid 
inventeringen, fältarbete, dataläggning och digitalisering. Dock är karteringarna fr o m 1998 
bättre kvalitetssäkrade än de äldre karteringarna. Eftersträvad kvalitetsnivå är högt satt bl a 
för att materialet ska kunna användas i andra sammanhang än vid naturvärdesbedömning, t 
ex i en MKB (miljökonsekvensbeskrivning), kommuners planeringsarbete, skogsstyrelsen 
arbete mm. Viktigaste felkällor vid inventeringen är ej fullt kalibrerade inventerare, felskriv-
ningar, felinmatningar samt saknade värden. Fel kan även uppstå vid sammankoppling av 
digitaliserat material och rådata. 
 
Felskrivingar och felinmatningar är svåra att upptäcka såvida det inte rör sig om grova 
orimligheter eftersom ”spärrar” i databasen stoppar sådana inmatningar. En uppskattning 
av hur många fel av denna typ som fanns i insamlad data gjordes i ett tidigt skede av sam-
manställningen. Generellt var felen få och efter viss rättning bedöms andelen fel vara mar-
ginell (< 1 % av rådata).  
 
Saknade värden finns fåtaligt i materialet men är i nyare karteringar vanligast i protokoll C 
”Biflöden och diken” och i Broprotokollet. I de äldre inventeringarna saknas viss data ef-
tersom de inte var obligatoriska vid den inventeringstidpunkten (fr allt 1994-1997).  
Stor vikt har också lagts vid sammankoppling av digitaliserat material och rådata. Vid digi-
talisering erhålls bla sträcklängder och koordinater. Fel i sammankopplingen kan innebära 
fel i flera led och att materialet i princip blir oanvändbart. Vid den slutliga sammankopp-
lingen av rådata och digitaliserat material, matchade samtliga uppgifter varandra så som 
tänkt. 
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Områdesbeskrivningar 

Huvudavrinningsområde: Göta älv 

DELAVRINNINGSOMRÅDE TIDAN ÖVRE 
Tidan rinner upp ca 15 km öster om Ulricehamns tätort inom sydsvenska höglandets nord-
västra delar. Strängseredssjön (i Ulricehamns kommun) är källsjön. Inom Jönköpings län 
finns endast källområden norr om Bottnaryd, med bl a de större sjöarna Brängen, Nässjön 
och Stråken. I detta avsnitt behandlas Stråkens avrinningsområde som ingår i Jönköpings, 
Mullsjö och Ulricehamns kommuner. Större biflöden är Kolarebäcken som avvattnar Vall-
sjön till sjön Vållern i Västra Götalands län. 
 

Vasabäcken

Svartån

Mullsjöbäcken

Tidan (nedre)

Hägnaredsbäcken

Tidan (mellan)

Tidan (övre)

Bäck från Andsjön

Bäck från Brännerisjön

Vattendrag inom Tidans aro

³
Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Tidan

Vattenyta

Tätorter

H-aro

Vattendrag  
 
Vattendrag Metod Vattendrag Metod 
Tidan (nedre) Komplett 2003 Bäck från Bränne-

risjön 
Komplett 2003 

Tidan (mellan) Komplett 2003 Mullsjöbäcken Komplett 2003 
Tidan (övre) Komplett 2003 Vasabäcken Komplett 2003 
Svartån Komplett 2003 Bäck från Andsjön Komplett 2003 
Hägnaredsbäcken Modifierad 2004   
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Delavrinningsområdet upptar en areal av 415 km2 med en andel sjöyta utgörande 6,1 %. 
Det är beläget på en höjd av 210 - 325 meter över havet. Enda tätorten är Mullsjö. 
Inom Tidans avrinningsområde har 9 vattendragssträckor karterats (exklusive Kolarebäck-
en i Västra Götalands län), se tabell och karta ovan.  

Huvudavrinningsområde: Nissan 

DELAVRINNINGSOMRÅDE NISSAN NEDRE 
Avrinningsområdet omfattar Nissans avrinningsområde från Norra Gussjön ned till läns-
gränsen, med undantag av Västerån och Österån inom Kilans avrinningsområde. Till de sk 
Nissansjöarna hör sjöarna Norra Gussjön, Hammarsjön, Algutstorpasjön, Vikaresjön och 
Södra Gussjön. Alla ligger i Nissans huvudfåra norr om Gislaved. Biflödena Västerån och 
Valån mynnar i Norra Gussjön, Hylteån och Källerydsån mynnar i Vikaresjön. I söder finns 
Anderstorpsån och de övre delarna av Tröppjaån och Färgån, där huvuddelen av vattensy-
stemen mynnar på andra sidan länsgränsen.  
 
Avrinningsområdet är ca 575 km2 stort och ligger på en höjd av 150-300 m över havet. 
Tätorter inom området är Gislaved, Smålandsstenar, Hestra och Källeryd. Av större sjöar 
kan förutom Nissansjöarna även nämnas Jällunden (Färgåns källsjö) Norra Vallsjön (i Va-
låns vattensystem) samt Hären (Anderstorpsån). Avrinningsområdet ingår i Gislaveds och 
Gnosjö kommuner.  
 
Inom delavrinningsområdet har 19 vattendragssträckor karterats, se tabell och karta nedan: 
 
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Nissan (Skeppshult-
Anderstorpaån) 

Äldre 1995, kompl m satellit Stenbäcken (från Klo-
sjön) 

Komplett 2003 

Nissan (Anderstorpa-
ån-S Gussjön) 

Äldre 1995, kompl m satellit Dummebäcken (från 
Nässjön) 

Komplett 2003 

Nissan (S Gussjön-N 
Gussjön) 

Komplett 2003 Hylteån Äldre 1995, kompl m satellit

Lillån (Smörhultasjön) Äldre 1995, kompl m satellit Flankabäcken Äldre 1995, kompl m satellit
Ängån Äldre 1996, kompl m satellit Skjutsebobäcken (bifl 

Flankabäcken) 
Äldre 1995, kompl m satellit

Anderstorpsån Äldre 1996, kompl m satellit Valån Modifierad 2004 
Götarpsån Komplett 2003 Trollsjöån Komplett 2003 
Ekhultaån Komplett 2003 Västerån från Lag-

manshagasjön 
Äldre 1996, kompl m satellit

Moa Sågbäck Äldre 1995, kompl m satellit Västerån ovan Lag-
manshagasjön 

Komplett 2001 

Källerydsån Komplett 1999   
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Anderstorpaån

Ängån nedre

Nissan (Skeppshult-Anderstorpaån)

Nissan (A
nderstorpaån-S Gussjön)

Lillån (Smörhultasjön)

Hylteån

Götarpsån

Västerån från Lagmanshagasjön

Valån

Flankabäcken

Moa Sågbäck

Källerydsån
Ekhultaån

Skjutsebobäcken (bifl Flankabäcken)

Trollsjöån

Stenbäcken (till Klosjön)

Västerån ovan Lagmanshagasjön

Ni
ss

an
 (S

 G
us

sjö
n-

N 
G

us
sjö

n)

Dummebäcken (frå
n Nässjön)

Vattendrag inom Nissan nedre

³Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Nissan nedre

Vattenyta

H-aro

Vattendrag
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DELAVRINNINGSOMRÅDE NISSAN ÖVRE 
Nissan rinner upp i trakterna av Bottnaryds samhälle, i anslutning till vattendelaren mot Ti-
dans avrinningsområde. Källområdena utgörs av stora myrområden. I väster Komosse, 
som avvattnas av Älgån, och i öster Gagnaryds mosse, Dumme mosse och Nissa källa som 
utgör källområde för Nissans huvudfåra. Nissans avrinningsområde vid inloppet i Norra 
Gussjön upptar en areal av 528 km2, där 3,2 % utgörs av sjöytor. Området är beläget inom 
småländska höglandet på 175-325 meter över havet. Älgån i norr och Svanån-Radan i söder 
utgör större biflöden till Nissan inom området. I Radans vattensystem finns de stora sjöar-
na Stengårdshultasjön och Rasjön. 
 
Enda tätorter är Bottnaryd och Ryd. Inom länet ingår avrinningsområdet i Jönköpings, Gis-
laveds och Vaggeryds kommuner, utanför dessutom i Tranemo och Ulricehamns kommu-
ner inom Västra Götalands län. 
 
Inom delavrinningsområde har 21 vattendragssträckor karterats, se tabell och karta nedan:  
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Nissan (N Gussjön-
Svanån) 

Äldre 1996, kompl m satellit Apelåsabäcken Äldre 1995, kompl m satellit

Nissan (Källan) Äldre 1995 kompl m närmil-
jö 2003 samt komplett 2003

Jonsbobäcken Äldre 1995, kompl m satellit

Svanån (nedre) Äldre 1995, kompl m satellit Bullerbäcken Äldre 1995, kompl m satellit
Svanån (mellan) Äldre 1995, kompl m satellit Krakhultabäcken Äldre 1995, kompl m satellit
Svanån (övre) Komplett 2003 Lillån-Kattån Komplett 2003 
Åsabäcken Äldre 1995, kompl m satellit Kvarnån (101) Komplett 2003 
Radan (nedre) Modifierad 2004 Mulserydsån Komplett 2003 
Radan (övre) Modifierad 2004 Sågån-Grissleån Komplett 2003 
Stenbäcken Modifierad 2004 Helgaboån Komplett 2003 
Bortrebäck Äldre 1995, kompl m satellit Älgån Komplett 2003 
Närmrebäck Äldre 1995, kompl m satellit   
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Nissan (N Gussjön-Svanån)

Bullerbäcken

Radan nedre

Stenbäcken

Krakhultabäcken

Närmrebäck

Bortrebäck

Nissan (Källan)

Jonsbobäcken

Älgån

Svanån nedre (Nissan-Radan)

Svanån mellan (Radan-Svansjön)

Lillån-Kattån

Apelåsabäcken

Helgaboån

Åsabäcken

Radan övre (Stengårdshultasjön-Rasj

Sågån-Grissleån

Mulserydsån

Svanån övre (Svansjön)

Kvarnån (101)

Vattendrag inom Nissan övre

³Teckenförklaring

Vattenyta

H-aro

Vattendrag

Karterade vattendrag, Nissan övre

 

18



BIOTOPKARTERING I DE VÄSTRA DELARNA AV JÖNKÖPINGS LÄN 

OMRÅDESBESKRIVNINGAR 

 

DELAVRINNINGSOMRÅDE VÄSTERÅN-ÖSTERÅN 
Kilaån är ett av Nissans största biflöden som inom Jönköpings län utgörs av två huvuddel-
flöden Västerån och Österån. Vattendragen rinner upp strax väster om Gislaveds tätort, i 
gränstrakterna till Västra Götalands län. Västeråns källsjöar är Store Malen och Ileråsasjön, 
Österåns källsjöar är Gransjön och Karshultasjön. Åarnas sammanflöde till Kilaån sker 
strax utanför länsgränsen vid Kinnareds samhälle, Hylte kommun (Hallands län).  
 
Väster och Österåns delavrinningsområden upptar arealer av 312 respektive 158 km2 där 
sjöytor utgör 8,4 % respektive 2,8 %. Avrinningsområdena är belägna på 100-300 meter 
över havet och inom länet ingår de i Gislaveds kommun och utanför länsgränsen i Trane-
mo och Hylte kommuner. Tätbebyggelse inom området utgörs av Burseryd och S Hestra 
inom Västeråns avrinningsområde samt Landeryd inom Österåns avrinningsområde. Större 
sjöar förekommer främst längs Västerån, t ex Majsjön-Storasjö systemet i norr samt Hur-
ven och Örsjön i söder. 
 
Inom delavrinningsområdet har 14 vattendragssträckor karterats, se tabell och karta nedan: 
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Västerån nedre (Ki-
lan-Bolån) 

Äldre 1995, kompl m satellit Bolån till Hurven Äldre 1996, kompl m satellit

Västerån mellan (Bo-
lån-Storesjön) 

Äldre 1995, kompl m satellit Hestrabäcken Äldre 1995, kompl m satellit

Västerån övre (Säv-
sjön-Mörke Malen) 

Äldre 1996, kompl m satellit Betarpsbäcken Äldre 1995, kompl m satellit

Illeråsabäcken Äldre 1994, kompl m satellit Yxabäcken Äldre 1996, kompl m satellit
Markåsabäcken Äldre 1996, kompl m satellit Österån (nedre) Äldre 1996, kompl m satellit
Hensjöbäcken-
Holkabäcken 

Äldre 1995, kompl m satellit Österån övre (Söing-
en-Karshultasjön) 

Äldre 1996, kompl m satellit

Flinterydsbäcken-
Olsbäcken 

Äldre 1995, kompl m satellit Kvarnbäcken (bäck fr 
Borlången) 

Äldre 1995, kompl m satellit
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Österån (nedre)

Västerån nedre (Kilan-Bolån)

Hestrabäcken

Västerån mellan (Bolån-Storesjön)

Yxabäcken

Bolån till Hurven

Markåsabäcken

Betarpsbäcken

Flinterydsbäcken-Olsbäcken

Österån övre (Söingen-Karshultasjön

Illeråsabäcken

Västerån övre (Sävsjön-Mörke Malen)

Hensjöbäcken-Holkabäcken

Kvarnbäcken (bäck fr Borlången)

Vattendrag inom Västerån-Österån

³
Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Västerån-Österån

Vattenyta

Vattendrag

H-aro
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Huvudavrinningsområde Lagan 

DELAVRINNINGSOMRÅDE LAGAN ÖVRE 
Lagans källsjöar är Västersjön och Tahesjön, omedelbart sydost om Taberg. Det nedan be-
skrivna avrinningsområdet omfattar Lagans övre delar, uppströms sjön Vidöstern, inklusive 
det större biflödet Härån. Härån, som i sina övre delar även kallas Hokaån och Malmbäck-
sån, har sina källområden i skogs och myrmarker ca 5 km söder om Tenhult och mynnar i 
Lagan vid Hörle, ca 8 km norr om Värnamo. Avrinningsområdet är 1 088 km2. Källområ-
dena söder om Taberg ligger på ca 225 meters höjd medan Vidöstern ligger på en nivå av 
ca 144 meter över havet. Inom den norra delen förekommer även höjder på bortemot 300 
meter. Inom området finns ett stort antal sjöar men de flesta är relativt små. Andelen sjöyta 
i Lagan, uppströms sammanflödet med Härån, är endast ca 3,4 %.  
 
Området ligger huvudsakligen i Vaggeryds kommun. Till en mindre del berörs även Vär-
namo, Jönköpings och Nässjö kommuner. Större tätorter i Lagans övre delar är Värnamo, 
Skillingaryd, Vaggeryd och Klevshult, samtliga i anslutning till Lagans huvudfåra. Tätorter-
na Malmbäck och Hok ligger inom Häråns delavrinningsområde. 
 
Inom delavrinningsområde har 19 vattendragssträckor karterats, se tabell och karta nedan:  
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Lagan (nedre) Modifierad 2004 Härån (nedre) Modifierad 2004 
Lagan (mellan) Modifierad 2004 Härån (övre) Modifierad 2004 
Lagan (övre) Modifierad 2004 Hokaån (nedre) Modifierad 2004 
Lagan (Källan) Modifierad 2004 Hokaån (övre) Modifierad 2004 
Kylahovsån-
Osabäcken 

Modifierad 2004 Lillån (Hindsenån) Modifierad 2004 

Lillån (Linnesjön) Modifierad 2004 Ruskån Modifierad 2004 
Duveledbäcken Äldre 1994, kompl m satellit Svanarydsbäcken Modifierad 2004 
Stödtorpsån Modifierad 2004 Skärsjöbäcken Modifierad 2004 
Hjortsjöån Modifierad 2004 Vedabäcken Modifierad 2004 
Gnyltån Modifierad 2004   
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Lagan (mellan)

Lagan (nedre)

Lagan (övre)

Ruskån

Härån (nedre)

Gnyltån

Duveledbäcken

Hokaån (övre)

Stödtorpsån

Hokaån (nedre)

Härån (övre)

Lillån (Hindsenån)

Lillån (Linnesjön)

Vedabäcken

Skärsjöbäcken-Älmhultabäcken

Lagan (Källan)

Svanarydsbäcken

Kylahovsån-Osabäcken

Hjortsjöån

Vattendrag inom Lagan övre

³
Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Lagan övre

Vattenyta

H-aro

Vattendrag
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DELAVRINNINGSOMRÅDE SKÅLÅN 
Skålån, som är ett av Lagans större biflöden, mynnar i Lagan i samhället Lagan, Krono-
bergs län. I övre delar benämns Skålåns huvudfåra även Osån och Årån. Skålåns nedre de-
lar avvattnar bl a de stora sjöarna Flåren, Furen, Lången, Rymmen och Lyen, samtliga i 
Skålåns huvudfåra. Flåren är den nedersta sjön i systemet. Sjön har två naturliga utlopp och 
avvattnas, förutom genom Skålån, också genom Toftaån, som mynnar i Vidöstern. På 
grund av sjöns reglering avrinner dock merparten genom Skålån.  
 
Större delen av nederbördsområdet är beläget i Värnamo kommun. En mindre del ligger 
dock inom Sävsjö, Ljungby och Alvesta kommuner, de två senare inom Kronobergs län. 
Skålåns nedre delar är relativt glest befolkade och de enda egentliga tätorterna inom avrin-
ningsområdet utgörs av Bor och Horda. På östra sidan om Vidöstern ligger dessutom Tån-
nö och på den västra Hånger och Åminne. Områdets högst belägna delar ligger på en nivå 
av 220 meter över havet medan de lägst belägna ligger på en höjd av ca 140 meter över ha-
vet. Den totala arealen av avrinningsområdet, inklusive Vidöstern, är 794 km2. 
Inom delavrinningsområdet har 8 vattendragssträckor karterats, se tabell och karta nedan: 
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Årån (nedre) Modifierad 2004 Borbäcken Modifierad 2004 
Årån (mellan) Äldre 1995, kompl i fält 

2004 
Rammsjöbäcken Modifierad 2004 

Årån (övre) Komplett 2004 Tomtabäcken Modifierad 2004 
Osån 1999, kompl 2004 Fläskabäcken Modifierad 2004 

 

Årån (nedre)

Osån

Tomtabäcken

Årån (övre)

Fläskabäcken

Borån

Rammsjöbäcken

Årån (mellan)

Vattendrag inom Skålån

³
Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Skålån

Vattenyta

H-aro

Vattendrag  
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DELAVRINNINGSOMRÅDE STORÅN 
Storån är Bolmens största tillflöde i Jönköpings län. Ån består i de övre delarna av två hu-
vudfåror, Västerån och Österån. Västerån rinner upp i trakten av Stensjön, ca en mil väster 
om Vaggeryd, medan Österån huvudsakligen har sina källområden i ett mosaikartat sjösy-
stem, ca en mil nordväst om Vaggeryd. Åarna rinner samman och bildar Storån nedströms 
Långasjön, ca en mil sydväst om Skillingaryd. Ån mynnar i Hammargårdsviken i Bolmens 
norra del. 
 
Avrinningsområdet ligger i Vaggeryds, Värnamo, Gnosjö kommuner samt till en mindre 
del även i Gislaveds kommun. Tätorter inom området är bl a Forsheda, Bredaryd, Kärda, 
Kulltorp och Hillerstorp. Tätorterna ligger företrädesvis i Storåns nedre delar medan de 
övre delarna är glest bebyggda. Nederbördsområdet har en areal av 680 km2 och ligger på 
en höjd av 140 - 320 meter över havet. 
 
Inom delavrinningsområdet har 17 vattendragssträckor karterats, se tabell och karta nedan: 
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Storån (nedre) Modifierad 2004 Fläsebäcken Komplett 2003 
Storån (mellan) Modifierad 2004 Marieholmskanalen Modifierad 2004 
Storån (övre) Modifierad 2004 Modalaån Komplett 2003 
Havridaån Modifierad 2004 Västerån nedre Äldre 1994, kompl m satellit
Lillån (Rannäsasjön) Modifierad 2004 Västerån övre (Lom-

sjöån) 
Äldre 1994, kompl m satellit

Bäck från Bestorpa-
sjön 

Modifierad 2004 Älgabäcken Äldre 1994, kompl m satellit

Herrestadsån Modifierad 2004 Österån nedre (från 
Ryasjön) 

Äldre 1994, kompl m satellit

Lillån (Hästhultasjön-
Storån) 

Modifierad 2004 Österån övre Modifierad 2004 

Kvarnaboån Modifierad 2004   
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Storån mellan

Storån nedre

Storån övre

Havridaån

Österån nedre (till Ryasjön)

Älgabäcken

Västerån nedre

Lillån (Rannäsasjön)

Kvarnaboån

Marieholmskanalen

Herrestadsån

Österån övre

Lillån (Hästhultasjön-Storån)

Västerån övre (Lomsjöån)

Fläsebäcken

Modalaån

Bäck från Bestorpasjön

Vattendrag inom Storån

³
Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Storån

Vattenyta

H-aro

Vattendrag
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BOLMENS TILLFLÖDEN 
Nedanstående områdesbeskrivning omfattar Bolmen tillflöden inom länet. Avrinningsom-
rådenas totala areal är 433 km2. De högsta delarna, i trakten av Eskilstorpasjön, ligger på en 
höjd av ca 265 meter över havet medan Bolmens yta ligger på en höjd av ca 145 meter över 
havet. 
 
Mjösjöbäcken och Lillån mynnar i Bolmens nordvästra del, i närheten av Svaneholm. Mjö-
sjöbäcken rinner upp i skogs och myrmarker strax öster om Jälluntofta. Uppströms Draven 
delar Lillån upp sig i flera grenar. I norra delen av Draven mynnar Kvarnån och Viskeån, 
medan Belån mynnar i den södra delen. Nedströms Draven mynnar Lillåns större biflöde 
Sunneråsabäcken. Viskeån rinner upp i trakten av Flahultasjön. Eskilstorpasjön är Kvar-
nåns egentliga källsjö. Belåns källsjö är Högsjön, strax norr om Jälluntofta. Större sjöar i 
Lillåns vattensystem är bl a Draven, Annebergssjön, Eskilstorpasjön, Flahultasjön och 
Högsjön och i Mjösjöbäckens system Mjösjön. 
 
Lillåns avrinningsområde ligger i Värnamo och Gislaveds kommuner medan Mjösjöbäck-
ens huvudsakligen ligger i Gislaveds kommun samt, till en mindre del, i Hylte kommun 
(Hallands län). I Lillåns vattensystem finns tätorterna Bredaryd och Reftele. Mjösjöbäckens 
avrinningsområde är glesbebyggt och saknar tätorter. Dannäsån består av två grenar vars 
sammanflöde sker i Norra Fyllen. Den södra grenen rinner upp i trakten av Köpsjö medan 
den norra grenens källsjö är Årvedsjön. Förutom de ovan nämnda sjöarna ingår även bl a 
Södra Fyllen, Kvarnsjön och Ystebosjön. Dannäsån mynnar i Dannäsviken i Bolmens 
nordöstra del. Avrinningsområdet ligger i Värnamo och, till en mindre del i, Ljungby 
kommuner. I området ingår inga större tätorter. I Bolmens avrinningsområde ingår även 
Harasjöbäcken som mynnar i Bolmen utanför länsgränsen. Större delen ligger i Kronobergs 
län. Det finns endast en sjö, Harasjön, inom länet och den ligger på länsgränsen. 
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Inom delavrinningsområdena har 10 vattendragssträckor karterats: , se tabell och karta ned-
an: 
 
Vattendrag Metod Vattendrag 

 
Metod 
 

Lillån (Draven) Modifierad 2004 Viskeån Komplett 2003 
Sunneråsabäcken Modifierad 2004 Segerstadsån Komplett 2003 
Belån Komplett 2003 Mjösjöbäcken Modifierad 2004 
Sågbäcken (biflöde 
Belån) 

Komplett 2003 Dannäsån Modifierad 2004 

Kvarnån (098) Komplett 2003 Backebäcken Modifierad 2004 
 

Lillån (Draven)

Dannäsån

Sunneråsabäcken

Belån

Mjösjöbäcken

Viskeån

Segerstadsån

Backebäcken

Kvarnån (098)

Sågbäcken (biflöde Belån)

Vattendrag inom Bolmens tillflöden

³
Teckenförklaring

Karterade vattendrag, Bolmens tillflöden

Vattenyta

H-aro

Vattendrag
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Resultat 
Under denna rubrik redovisas först ett avsnitt med övergripande resultat för alla inventera-
de vattendrag inom projekt Naturvärdesbedömning väst. Därefter redovisas varje vatten-
drag för sig. I den här rapporten redovisas vattendrag inom Lagans vattensystem. I medde-
lande 2006:33 redovisas vattendragen inom Nissans och Tidans vattensystem. Vattendra-
gen redovisas i hydrologisk ordning per delavrinningsområde. Det är framförallt data från 
vattenbiotoperna som redovisas eftersom dessa finns från alla karteringar, även de äldre. 
I denna rapport finns inte mycket rådata redovisat. Rådatan finns tillgängligt i två former, 
dels som en databas (Ms Access), dels med ett digitalt kartskikt (shapefiler). Båda dessa fin-
ns tillgängliga på Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Övergripande resultat 
Resultatet omfattar 117 vattendrag (eller vattendragssträckor) med en sammanlagd längd 
om 111,8 mil, se tabell. Av dessa karterades: 
• 41 vattendrag (43,8 mil) med en förlaga till den nuvarande metoden. Kompletterad med satellit-

data mm. 
• 28 vattendrag (19 mil) med en komplett kartering enligt standardiserade metoden. 
• 48 vattendrag (49 mil) nykarterades med den modifierade metoden att kartera vattenbiotoper, 

vandringshinder och vägpassager med standardiserade metoden och erhålla närmiljö och diken 
från kartor och satellit mm. 

 
Resultatet omfattar bl a 2 086 vattenbiotopsträckor, 2 223 närmiljösträckor, 414 vandrings-
hinder för fisk samt 453 vägpassager. 
 
Medellängden för vattenbiotopsträckorna är 536 meter med en variation mellan 9 och 
17839 meter. Flera av de längsta sträckorna är från de äldre karteringarna där sträckav-
gränsningarna inte gjordes på exakt samma sätt som i den standardiserade metoden. 
 
I den övergripande redovisningen av vattendragen används två olika typer av siffror. Dels 
används totalsiffran för alla vattendrag inom projektet, där samtliga biotopsträckor sam-
manställs som om de var ett och samma vattendrag, dels görs jämförelser mellan de olika 
vattendragen. I de siffror som presenteras ingår inte saknade värden. Av denna anledning 
kan t ex vissa % fördelningar som egentligen borde uppgå till sammanlagt 100 % stanna 
under detta värde. 

Storlek och lutning 
Storleken på de karterade vattendragen varierar mycket, alltifrån Nissan (Källan) som är 49 
km lång och har en medelbredd på 9 meter till Apelåsabäcken med en längd på endast 
drygt 0,6 km och en medelbredd på 1,5 m. Samtliga inventerade vattendrag har dock till-
räckligt stora avrinningsområden för att vara vattenförande året om. Vissa vattendrag har 
inte karterats i sin fulla längd varför detta mått i enstaka fall kan vara något missvisande. 
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Biotopkarterade vattendrag inom projekt Naturvärdesbedömning väst. H-aro = huvudavrinningsområdet och under 
kommun är Gis=Gislaved, Gno=Gnosjö, Jön=Jönköping, Vär=Värnamo, Vagg=Vaggeryd, Mull=Mullsjö, Tran=Tranemo, 
Hylte=Hylte. 

H-aro 
 

Vattendragssträcka 
 

Längd exk 
sjöar (m) 

Längd inkl 
sjöar (m) 

Medel-
bredd (m) 

X-
koordinater 

Y-
koordinater Kommun(er) 

Göta älv Bäck från Andsjön 890 890 6,1 641410 138033 Mull, Jön 

Göta älv Bäck från Brännerisjön 946 1596 1,9 643369 138135 Mull 

Göta älv Hägnaredsbäcken 8041 8271 3,6 643071 137913 Mull 

Göta älv Mullsjöbäcken 3328 3328 2,3 642318 138357 Mull 

Göta älv Svartån 5680 5680 11,2 642848 138240 Mull 

Göta älv Tidan (mellan) 8013 8013 17,6 642197 138343 Mull 

Göta älv Tidan (nedre) 11826 11826 19,4 643980 138615 Mull 

Göta älv Tidan (övre) 3431 3431 9,8 641580 137980 Mull 

Göta älv Vasabäcken 10657 10657 2,5 642310 138447 Mull 

Lagan Backebäcken 1660 1660 1,6 633156 138318 Vär 

Lagan Belån 10784 10784 2,4 633779 137031 Gis 

Lagan Borbäcken 4369 4569 8,5 633068 140081 Vär 

Lagan Bäck från Bestorpasjön 1575 1575 5,8 633529 138423 Vär 

Lagan Dannäsån 4924 4924 3,4 633051 138296 Vär 

Lagan Duveledbäcken 4114 4114 7,9 637251 139799 Vagg 

Lagan Fläsebäcken 4712 4712 2,3 635430 138356 Gno 

Lagan Fläskabäcken 7485 7485 3,4 633412 140806 Vär 

Lagan Gnyltån 14996 17696 5,3 637842 139995 Vagg 

Lagan Havridaån 17662 18162 4,5 633707 137641 Vär 

Lagan Herrestadsån 8418 14118 2,7 634165 138275 Vär 

Lagan Hjortsjöån 801 801 35,3 637502 139956 Vagg 

Lagan Hokaån (nedre) 9225 9225 8,6 637320 141032 Vagg 

Lagan Hokaån (övre) 9485 9485 2,9 638407 140843 Jön 

Lagan Härån (nedre) 29660 30663 26,7 634882 139586 Vagg, Vär 

Lagan Härån (övre) 12978 12978 21,8 636441 140958 Vagg 

Lagan Kvarnaboån 5913 5913 2,4 635659 138028 Gno 

Lagan Kvarnån (098) 2409 2409 20,1 634034 136958 Gis, Vär 

Lagan Kylahovsån-Osabäcken 7979 7979 5,4 632694 138828 Vär 

Lagan Lagan (Källan) 8753 9753 16,5 638422 140504 Vagg 

Lagan Lagan (mellan) 40267 40267 59,2 634850 139427 Vagg, Vär 

Lagan Lagan (nedre) 18002 18002 21,3 633805 139409 Vär 

Lagan Lagan (övre) 14471 14471 21,7 637238 139806 Vagg 

Lagan Lillån (Draven) 10213 10213 4,5 632959 137419 Gis, Vär 

Lagan Lillån (Hindsenån) 5857 5857 3,5 634990 139885 Vär 

Lagan Lillån (Hästhultasjön-Storån) 5278 5278 3,1 635169 138108 Gno 

Lagan Lillån (Linnesjön) 5224 5224 11,4 636062 139810 Vagg 

Lagan Lillån (Rannäsasjön) 3065 3065 2,5 633870 138091 Vär 

Lagan Marieholmskanalen 1857 1857 7,8 636095 138540 Gno 

Lagan Mjösjöbäcken 3957 3957 4,1 632718 137212 Gis 

Lagan Modalaån 1299 1299 3,8 636341 138484 Gno 

Lagan Osån 5970 5970 25,6 633698 141177 Vär 

Lagan Rammsjöbäcken 11360 11860 4,9 632857 140320 Vär 
Lagan Ruskån 24511 25071 3,9 635419 140182 Vär 
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H-aro 
 

Vattendragssträcka 
 

Längd 
exk sjöar 
(m) 

Längd 
inkl sjöar 
(m) 

Me-
delbredd 
(m) 

X-
koordinater

Y-
koordinater 

Kommun(er) 
 

Lagan Segerstadsån 12957 13557 8,5 634010 136831 Gis 
Lagan Skärsjöbäcken 10302 10952 2,4 635135 140643 Vär 
Lagan Storån (mellan) 44216 44216 11 633975 138229 Gno, Vär 
Lagan Storån (nedre) 25082 25082 18,3 632870 137560 Gis, Vär 
Lagan Storån (övre) 12702 12702 16,5 636007 138660 Gno 
Lagan Stödtorpsån 24032 24032 4,9 637738 139598 Vagg 
Lagan Sunneråsabäcken 4146 4146 20,3 633087 137356 Gis 
Lagan Svanarydsbäcken 5227 5977 2,9 634850 140362 Vär 
Lagan Sågbäcken (biflöde Belån) 1533 1533 4,9 633674 136854 Gis 
Lagan Tomtabäcken 6466 6466 2,8 633265 140734 Vär 
Lagan Vedabäcken 9753 9753 4,3 636935 141007 Vagg 
Lagan Viskeån 7449 7449 2,2 634009 136945 Gis, Vär 
Lagan Västerån nedre 15695 16195 12,8 636305 139059 Vagg 
Lagan Västerån övre (Lomsjöån) 3804 4355 6,4 637324 138821 Vagg 
Lagan Årån (mellan) 10847 10847 31,2 632656 140102 Vär 
Lagan Årån (nedre) 3702 3702 40 632824 140060 Vär 
Lagan Årån (övre) 4283 11228 60,5 632830 140801 Vär 

Lagan Älgabäcken 6059 6059 16,3 637018 138771 
Gis, Gno, 
Vagg 

Lagan Österån nedre (från Ryasjön) 28502 28502 22 636103 139054 Vagg 
Lagan Österån övre 6302 12502 3,7 638194 138899 Vagg 
Nissan Anderstorpaån 30291 30291 6,3 634782 136272 Gis, Gno 
Nissan Apelåsabäcken 610 610 1,3 638837 137698 Jön 
Nissan Betarpsbäcken 2686 2986 1,4 634224 134714 Gis 
Nissan Bolån till Hurven 4249 8949 6,5 633841 134293 Gis 
Nissan Bortrebäck 2808 2808 2,5 638462 137479 Jön, Tran 
Nissan Bullerbäcken 3689 3689 1,2 639420 138016 Jön 
Nissan Dummebäcken (från Nässjön) 2275 2275 2,2 636500 137278 Gno 
Nissan Ekhultaån 4127 4127 5,7 636586 137789 Gno 
Nissan Flankabäcken 7420 7420 3 636758 136786 Gis 
Nissan Flinterydsbäcken-Olsbäcken 6564 6564 1,3 633125 133955 Gis 
Nissan Götarpsån 8508 8508 8,5 636094 137605 Gno 
Nissan Helgaboån 3850 3850 2,4 640025 138162 Jön 
Nissan Hensjöbäcken-Holkabäcken 1367 2367 2,8 633086 133842 Gis 
Nissan Hestrabäcken 3598 3598 2,5 633852 134531 Gis 
Nissan Hylteån 8522 10372 4,4 636743 136804 Gis 
Nissan Illeråsabäcken 1107 1107 20,3 636068 135842 Gis 
Nissan Jonsbobäcken 4344 4344 3,1 638900 137738 Jön 
Nissan Krakhultabäcken 1801 1801 1 639495 138018 Jön 

Nissan 
Kvarnbäcken (bäck fr Borlång-
en) 2803 2803 1,4 634240 135083 Gis 

Nissan Kvarnån (101) 3572 3572 3,4 639677 138382 Jön 
Nissan Källerydsån 10957 10957 6,9 636688 136893 Gno 

Nissan Lillån (Smörhultasjön) 14020 14020 2 634739 136022 Gis 
Nissan Lillån-Kattån 5730 6530 3,6 639653 138268 Jön 

30



BIOTOPKARTERING I DE VÄSTRA DELARNA AV JÖNKÖPINGS LÄN 

RESULTAT 

 

H-aro 
 

Vattendragssträcka 
 

Längd 
exk sjöar 
(m) 

Längd 
inkl sjöar 
(m) 

Me-
delbredd 
(m) 

X-
koordinater

Y-
koordinater 

Kommun(er) 
 

Nissan Markåsabäcken 3042 3042 2,6 636177 135900 Gis 
Nissan Moa Sågbäck 4542 4982 1,1 635807 136440 Gis 
Nissan Mulserydsån 723 723 4,5 640015 138278 Jön 

Nissan 
Nissan (Anderstorpaån-S Gus-
sjön) 32322 32322 22,4 634780 136271 Gis 

Nissan Nissan (Källan) 49350 49350 9,5 640203 138444 
Jön, Gis, 
Vagg 

Nissan Nissan (N GussjönSvanån) 14396 14396 13,6 637412 137211 Gis 
Nissan Nissan (S Gussjön-N Gussjön) 2867 8657 26,6 636971 136978 Gis 

Nissan 
Nissan (Skeppshult-
Anderstorpaån) 23994 23994 18,2 633422 135343 Gis 

Nissan Närmrebäck 5716 5716 1,5 638589 137547 Jön 
Nissan Radan (nedre) 8528 8528 11,9 638463 137571 Jön, Gis 
Nissan Radan (övre) 3283 4583 8,9 638150 138293 Gis, Vagg 

Nissan 
Skjutsebobäcken (bifl Flanka-
bäcken) 4036 4036 1,1 636544 136537 Gis 

Nissan Stenbäcken 4934 4934 1,8 638913 138236 Gis, Vagg 
Nissan Stenbäcken (från Klosjön) 5377 5837 1,9 636628 137174 Gno 
Nissan Svanån (mellan) 9794 9794 5,2 638463 137569 Jön 
Nissan Svanån (nedre) 3360 3360 6,3 638238 137469 Jön, Gis 

Nissan Svanån (övre) 14729 15529 2,9 638936 138193 
Gis, Jön, 
Vagg 

Nissan Sågån-Grissleån 8896 8896 3,7 640004 138128 Jön 
Nissan Trollsjöån 1758 1758 3,4 637344 137835 Gis, Gno 
Nissan Valån 7470 8470 5,5 637366 137210 Gis, Gno 

Nissan 
Västerån från Lagmanshaga-
sjön 13615 13615 7 637401 137131 Gis, Tran 

Nissan 
Västerån mellan (Bolån-
Storesjön) 17998 19498 6,3 633840 134295 Gis 

Nissan Västerån nedre (Kilan-Bolån) 19126 19126 6,8 632706 133661 Gis, Hylte 

Nissan 
Västerån ovan Lagmanshaga-
sjön 18431 18431 6,5 638303 136852 Tran 

Nissan 
Västerån övre (Sävsjön-Mörke 
Malen) 3861 13201 17 635098 135128 Gis 

Nissan Yxabäcken 8279 9219 2,9 634230 134716 Gis 
Nissan Åsabäcken 891 891 3,2 638725 137610 Jön 
Nissan Älgån 18158 18158 6,5 640207 138442 Jön 
Nissan Ängån 10475 10475 6,5 634766 136189 Gis 
Nissan Österån (nedre) 38246 38246 5,1 633998 135008 Gis, Hylte 

Nissan 
Österån övre (Söingen-
Karshultasjön) 9982 10182 2,1 634667 135471 Gis 

LUTNING 
Vattendragens lutning varierar kraftigt. Lutningen kan ge en antydan om hur mycket 
strömmande – forsande vatten det ursprungligen funnits i ett vattendrag. Störst lutning fö-
rekommer företrädesvis i vattensystemens mindre vattendrag. Lutningar >1 % benämns 
som hög, 0,6 – 0,9 % som tämligen hög, 0,2 - 0,5 % som måttlig och < 0,2 % som låg lut-

31



BIOTOPKARTERING I DE VÄSTRA DELARNA AV JÖNKÖPINGS LÄN 

RESULTAT 

 

ning. I medeltal lutar vattendragen i detta projekt 0,49 %. Denna kan jämföras med den 
måttliga lutningen i Emåns avrinningsområde (0,28 %) och Vätterbäckarnas höga lutning 
(2,7 %). 

Vattendragens medellutning i procent 
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Vattenbiotoper 

BOTTENMATERIAL 
På varje inventerad sträcka noteras förekommande bottensubstrat, dels ett som dominerar 
dels övriga enligt en fast skala. I de äldre karteringarna noterades dock inte alla de substrat 
som noterades i senare karteringar, resultatet kan därför ibland vara något missvisande. Bl a 
så angavs inte grov- respektive findetritus i de tidiga karteringarna. 
 
För att få en uppfattning om den totala tillgången av de olika substrattyperna beräknas det 
längdviktade medelvärdet för respektive substrattyp, se avsnitt utvärdering under kapitel 
metodik. Som framgår av diagrammet nedan är sand det vanligaste förekommande botten-
substratet följt av findetritus. Häll är i särklass det minst noterade bottensubstratet. 
 

Bottenmaterial i karterade vattendrag (längdviktat) 

1,41

0,73

1,82

0,97

0,85

0,86

0,03

1,01

Grovdetritus
Findetritus
Lera
Sand
grus
Sten
Block
Häll

 
Diagrammet visar fördelningen av bottenmaterial de karterade vattendragen. Siffrorna anger det längdvik-
tade medelvärdet för respektive substrat. 
 
De finpartikulära substratens dominans är till viss del orsakad av den dammutbyggnad som 
skett längs vattendragen. Huvudfåran Lagan och huvudfåran Nissan rinner dock genom 
stora sandavlagringar. Sand och findetritus avlagras normalt på lugnflytande partier och i 
dammar längs vattendragen. Indämningar ökar därför andelen finpartikulärt material i vat-
tendragen. Samtidigt minskar andelen större sten och block vid de rensningsåtgärder som 
vidtagits i vattendragen. Sträckor som domineras av block har förutsättningar för höga na-
turvärden. Ett längdviktat medelvärde < 1 bedöms som liten förekomst.  
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STRÖMFÖRHÅLLANDE 
Strömförhållandet i vattendragen presenteras genom att redovisa hur lång sträcka inom re-
spektive vattendrag som domineras av de olika strömtyperna. Lugnflytande vatten är den 
dominerande strömtypen bland vattendragen. Denna typ dominerar utefter 70 % av vat-
tendragens längd (78 mil). Av denna längd utgör dammar och indämda sträckor 12 %. An-
del indämda sträckor är i den här sammanställningen underskattad eftersom detta inte regi-
strerades i de äldre karteringarna. Näst vanligast är strömmande vatten som dominerar utef-
ter 18 % (20 mil). Forsande vatten dominerar endast utefter ca 0,7 %.  

Dominerande (klass 3) strömförhållande för karterade vattendrag (antal mil per domine-
rande strömtyp) 

78,1 19,6 13,2 0,8

Lugnflytande Svagt strömmande Strömmande Forsande
 

 
Observera dock att bedömningarna av strömförhållandena delvis är beroende av vatten-
ståndet. Vattendrag som har hög lutning forsar troligen till stor del vid högre vattenföring. 
I samband med biotopkarteringarna bedöms strömförfållandena med utgångspunkt från 
medelvattenföringen. 
 
Rensningar och indämningar har minskat andelen strömmande och forsande vatten. De 
opåverkade strömmande och forsande vattendragsavsnitten har i många vattendrag höga 
naturvärden. 
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Procentuell andel strömsträckor per vattendrag där strömmande eller forsande vatten 
dominerar. 
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SKUGGNING 
Vattendragens skuggning redovisas främst som det längdviktade medelvärdet. Det längd-
viktade medelvärdet för vattendragen har beräknats till 1,9 vilket innebär att beskuggningen 
generellt kan anses vara måttlig. Det är högre än värdet i Emåns vattensystem (1,5) men 
lägre än för Vätterbäckarna (2,2). Men, exakt hur bedömningarna av skuggningen har gjort 
har varierat något mellan de äldre och de nyare karteringarna.  Generellt sett så visar de äld-
re karteringarna på en högre skuggning. För 6 vattendrag har ingen bedömning gjorts av 
skuggningen. 
 

Skuggning av de karterade vattendragen, andel per klass 

31%

11%

18%

34%

6%

0, obefintlig
1, dålig
2, mindre bra
3, bra
okänd  

Diagrammet visar beskuggning av de karterade vattendragen. Siffrorna anger procenten för respektive 
klass dvs andel av den totala längden karterade vattendrag. 
 
Skuggningen är obefintlig eller låg utefter 6 % av vattendragens sträckning och har klassats 
som bra utefter 31 % av vattendragens. Längs 11 % av den totala längden saknas uppgifter 
om beskuggningen.  
 
Skuggningen är naturligt lägre i stora än i små vattendrag samtidigt som skuggningens bety-
delse för vattnens biologiska funktion minskar med storleken. 
 

DÖD VED 
Tillgången på död ved i vattnet redovisas främst som det längdviktade medelvärdet. För de 
karterade vattendragen är det längdviktade medelvärdet 0,84 vilket visar att tillgången på 
död ved generellt sett är relativt liten. Det är dock högre än värdet i Emåns vattensystem 
(0,6) men lägre än i Vätterbäckarna (1,2). 
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Förekomst av död ved i de karterade vattendragen, andel per klass 

1%

36%

32%13%

18%

0, saknas
1, liten
2, måttlig
3, riklig
okänd  

Diagrammet visar förekomsten av död ved i de karterade vattendragen. Siffrorna anger procenten för re-
spektive klass dvs andel av den totala längden karterade vattendrag. 
 
 
Död ved saknas helt utefter 18 % av vattendragens längd och utefter så liten andel som 1 
% finns det rikligt med död ved. Dessa sträckor med riklig förekomst av död ved har goda 
förutsättningar för höga naturvärden. Längs 36 % av sträckningen är tillgången på död ved 
ej noterad vilket beror på att denna data inte insamlades i de äldre karteringarna. 
 
Tillgången minskar naturligt med vattendragens storlek. I stora vattendrag spolas mycket av 
veden bort vid högflöden och endast de riktigt grova resterna blir kvar. Vattendragens 
förmåga att behålla nedfallande död ved har även minskat genom rensningar som tagit bort 
de kvarhållande blocken. 

RENSAT/PÅVERKAT 
Vattenbiotopernas fysiska påverkansgrad kvantifieras främst genom att titta på hur stor 
längdandel som är påverkat av rensning samt indämning. Vilka sträckor som är påverkade 
av dessa faktorer framgår i redovisningen av data för respektive vattendrag. Andra faktorer 
för att bedöma den fysiska påverkan är andelen torrfåror och kulverterade sträckor samt 
förekomsten av utfyllnader och översvämningsskydd. 
 
I naturvärdesbedömningen av de karterade vattendraget som gjordes finns en samlad be-
dömning av hur stor andel av längden som var påverkad av ingrepp, se diagrammet nedan. 
Bedömningen gjordes bl a utifrån den data om rensningsgrad som insamlades vid biotop-
karteringarna. Men i bedömningen vägdes data från andra håll in också. 
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Ingreppsgrad i % enligt Naturvärdesbedömning, System Aqua 
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Ett fåtal vattendrag är helt opåverkade, några enstaka är något påverkade men det stora 
flertalet har en påverkan på mer är 20 % av vattendragssträckan. För 18 av vattendragen 
saknas en bedömning av påverkansgraden. 
 
Flera av de rensade vattendragssträckorna skulle kunna återställas eftersom verksamheterna 
som motiverade rensningarna inte längre pågår, exempelvis vattendrivna kvarnar och sågar.  

ÖRINGBIOTOPER 
Vid karteringen har sträckornas lämplighet som lekområde, uppväxtområde samt ståndplat-
ser för vuxen öring noterats (se metodik).  
 
En intressant siffra att studera är förekomsten av uppväxtområden för öring. Vid bedöm-
ningen av uppväxtområdena vägs en mängd olika faktorer in som gör att denna klassning 
ger en helhetsbild av vattenbiotopen på lokalen. 
 

Andel uppväxtområden för öring fördelad per klass 

13% 3%

81%

3%

0, ej lämpliga

1, möjliga inte
bra
2, tämligen bra

3, bra - mycket
bra  

Diagrammet visar uppväxtområden för öring i vattendragen. Visat i andel av total areal, dvs  vattenbiotp-
sträckans längd * medelbredd. 
 
Totalt har 1 315 hektar vattendrag bedömts. Av dessa hör majoriteten, 1 066 ha eller 81 %, 
till klass 0 (ej lämpliga som uppväxtområden). I denna yta ingår 360 ha damm (34 % av 
klass 0). 173 (13 %) ha bedömdes vara möjliga men inte bra uppväxtområden, 38 ha (3 %) 
bedömdes vara tämligen bra och lika mycket (3%) bedömdes vara bra – mycket bra. 
Flertalet av de påverkansformer som vattendragen är utsatta för påverkar andelen bra upp-
växtområden för öring negativt. Bra uppväxtområden för öring har med hög sannolikhet 
ett väl fungerande strömvattenekosystem. 
 
I diagrammen nedan har ytan av uppväxtområden i klasserna 2 och 3 (tämligen bra – 
mycket bra) fördelats per vattendrag. Om andelen tämligen bra till mycket bra uppväxtom-
råden (klass 2 – 3) överstiger 25 % räknas det som en hög siffra. 
 
Det är de små – medelstora vattendragen som har den högsta andelen bra uppväxtområden 
för öring. Men det är de största vattendragen som också har de största ytorna bra öringbio-
toper. 
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Andel god öringbiotop per vattendrag (uppväxtområde 2-3) 

0 25 50 75 100

Apelåsabäcken
Krakhultabäcken

Åsabäcken
Jonsbobäcken

Svanån nedre (Nissan-Radan)
Sågån-Grissleån

M odalaån
Flankabäcken
Bullerbäcken
Närmrebäck

Skjutsebobäcken (bif l Flankabäcken)
Bortrebäck

Valån
Svanån mellan (Radan-Svansjön)

Västerån (ovan Lagmanshagasjön)
M oa sågbäck

Vasabäcken
Illeråsabäcken

M arkåsabäcken
Helgaboån

Lillån-Kattån
Älgån

Kvarnaboån
Västerån övre (Lomsjöån)

Betarpsbäcken-Sotbäcken-Handskebobäcken
Älgabäcken

Flinterydsbäcken-Olsbäcken
Stenbäcken

M ullsjöbäcken
Radan nedre (Svanån-Stengårdshultasjön)

Österån (nedre)
Yxabäcken

Svanån övre (Svansjön)
Kvarnån (101)

Österån övre (Söingen-Karshultasjön)
Västerån nedre (Kilan-Bolån)

Ekhultaån
Västerån nedre

Svanarydsbäcken
Stödtorpsån

Gnyltån (Lagan)
Vedabäcken

Tomtabäcken
M jösjöbäcken (t ill M jösjön)

Årån (mellan)
Hensjöbäcken-Holkabäcken

Bäck från Andsjön
Österån övre (NVBV)

Västerån f rån Lagmanshagasjön
Västerån mellan (Bolån-Storesjön)

Stenbäcken (t ill Klosjön)
Tidan (övre)

Bolån t ill Hurven
Backebäcken

Hylteån (t ill Spångasjön)
Nissan (Källan)

Västerån övre (Sävsjön-M örke M alen)
Hokaån (övre)

Nissan (N Gussjön-Svanån)
Lillån (Hästhultasjön-Storån)

Hokaån (nedre)
Fläskabäcken

Källerydsån (t illl Sörsjön)
Duveledbäcken

Bäck f rån Bestorpasjön
Hägnaredsbäcken

Radan övre (Stengårdshultasjön-Rasjön)
Österån nedre (t ill Ryasjön)

Tidan (nedre)
Bäck f rån Brännerisjön

Skärsjöbäcken-Älmhultabäcken
Dummebäcken (t ill Nässjön)

Trollsjöån
Lillån (Smörhultasjön)

Götarpsån
Svartån

Herrestadsån
Nissan (Skeppshult -Anderstorpsån)

Kylahovsån
Tidan (mellan)

Sågbäcken (bif löde Belån)
Borån
Belån
Osån

Lagan (Fängen-Eckern)
Härån (övre)

Anderstorpaån
Segerstadsån

Rammsjöbäcken
Lagan (Fågelforsdammen-Kärringasjön)

Kvarnån (098)
Nissan (Anderstorpsån-S Gussjön)

Storån (Bolmen-Lillån Herrestad)
Sunneråsaån

Härån (nedre)
Havridaån

Ruskån
Lagan (Vidöstern-Karlsforsdammen)

Storån (Lillån Herrestad)
Storån (Flaten-Långasjön)

Hjortsjöån
Viskeån

Lagan (Karlsforsdammen-Fågelforsdammen)
Fläsebäcken

Lillån (Draven)
Hestrabäcken

Dannäsån
Kvarnbäcken (bäck fr Borlången)

Årån (nedre)
Årån (övre)

Lillån (Hindsenån)
Lillån (Linnesjön)

Lillån (Rannäsasjön)
Ängån (nedre)

Nissan (S Gussjön- N Gussjön)
M arieholmskanalen

M ulserydsån

%
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Areal god öringbiotop per vattendrag (uppväxtområde 2-3) 

0 10000 20000 30000 40000 50000

Västerån (ovan Lagmanshagasjön)
Älgån

Österån (nedre)
Nissan (Källan)

Årån (mellan)
Radan nedre (Svanån-Stengårdshultasjön)

Västerån nedre
Valån

Västerån nedre (Kilan-Bolån)
Svanån mellan (Radan-Svansjön)

Sågån-Grissleån
Stödtorpsån

Svanån nedre (Nissan-Radan)
Österån nedre (t ill Ryasjön)
Nissan (N Gussjön-Svanån)

Älgabäcken
Tidan (nedre)
Flankabäcken

Jonsbobäcken
Västerån mellan (Bolån-Storesjön)

Gnyltån (Lagan)
Nissan (Skeppshult -Anderstorpsån)

Svanån övre (Svansjön)
Västerån f rån Lagmanshagasjön

Hokaån (nedre)
Vasabäcken

Källerydsån (t illl Sörsjön)
Lillån-Kattån

Västerån övre (Lomsjöån)
Vedabäcken
Närmrebäck

Västerån övre (Sävsjön-M örke M alen)
Österån övre (Söingen-Karshultasjön)

Yxabäcken
M odalaån

Bortrebäck
Nissan (Anderstorpsån-S Gussjön)

Lagan (Fågelforsdammen-Kärringasjön)
Kvarnaboån
Götarpsån

Härån (övre)
Hylteån (t ill Spångasjön)

Helgaboån
Tidan (övre)

M arkåsabäcken
Stenbäcken

Kvarnån (101)
Ekhultaån

Härån (nedre)
Illeråsabäcken

Lagan (Fängen-Eckern)
Bolån t ill Hurven

Österån övre (NVBV)
Svanarydsbäcken

Bullerbäcken
Flinterydsbäcken-Olsbäcken

Åsabäcken
Tomtabäcken

Skjutsebobäcken (bif l Flankabäcken)
M ullsjöbäcken
Hokaån (övre)

Radan övre (Stengårdshultasjön-Rasjön)
M oa sågbäck

Osån
Anderstorpaån
Tidan (mellan)

Hägnaredsbäcken
Svartån

Storån (Bolmen-Lillån Herrestad)
M jösjöbäcken (t ill M jösjön)

Fläskabäcken
Krakhultabäcken
Duveledbäcken

Skärsjöbäcken-Älmhultabäcken
Betarpsbäcken-Sotbäcken-Handskebobäcken

Lillån (Smörhultasjön)
Lillån (Hästhultasjön-Storån)

Segerstadsån
Stenbäcken (t ill Klosjön)

Apelåsabäcken
Kylahovsån

Lagan (Vidöstern-Karlsforsdammen)
Bäck f rån Bestorpasjön

Ruskån
Storån (Lillån Herrestad)

Rammsjöbäcken
Hensjöbäcken-Holkabäcken

Herrestadsån
Bäck från Andsjön

Borån
Sunneråsaån

Havridaån
Belån

Backebäcken
Kvarnån (098)

Sågbäcken (bif löde Belån)
Trollsjöån

Dummebäcken (t ill Nässjön)
Bäck f rån Brännerisjön

Storån (Flaten-Långasjön)
Hjortsjöån

Viskeån
Lagan (Karlsforsdammen-Fågelforsdammen)

Fläsebäcken
Lillån (Draven)
Hestrabäcken

Dannäsån
Kvarnbäcken (bäck fr Borlången)

Årån (nedre)
Årån (övre)

Lillån (Hindsenån)
Lillån (Linnesjön)

Lillån (Rannäsasjön)
Ängån (nedre)

Nissan (S Gussjön- N Gussjön)
M arieholmskanalen

M ulserydsån

kvardrat met er
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En jämförelse med Emåns vattensystem samt biotopkartering Vättterbäckar visar på att 
andelen uppväxtområden är lägre i bäckarna inom detta projekt. Andelen uppväxtområden 
(andel av total karterad yta) av klass 2 och 3 uppgår till 8,5 % i Emån och i Vätterbäckarna 
13,0 % medan de här endast uppgår till 6 %. 

Omgivning/närmiljö 
En sammanställning av resultat från karteringarna av närmiljöerna görs inte.  Dels har inte 
alla vattendrag karterats map närmiljö, dels kan de äldre karteringarna skilja sig ganska 
mycket från de nya map på metodik. 
 

Vandringshinder 
Vid karteringarna har 414 vandringshinder för fisk dokumenterats. Flertalet hinder är rela-
tivt små, medelfallhöjden är 1,8 meter. 
 
Av de vandringshinder som lokaliserats har 225 st (54 %) klassats som definitiva (ej passer-
bara vid något tillfälle) för öring. Siffran för partiella är 128 st (31 %) och för passerbara 61 
st (15 %). Tittar man på vandringshindrens svårighetsgrad för mört och andra fiskar som 
inte är lika bra på att forcera hinder har 328 st (79 %) bedömt som definitiva och 81 (19 %) 
som partiella. 
 
Vandringshindren består idag till största delen av dammar, ca 250 st (60 %) och naturliga 
hinder ca 70 st (17 %). Andra förekommande typer är t ex ålkistor och vägpassager. 
 
Under användning idag, dvs då karteringen genomfördes, kan utläsas att ca 27 % av alla 
hinder inte används till något, ca 16 % är dammar, ca 10 % kraftverk och ungefär lika 
många är kopplade till vägar. 
 
Av karterade vandringshinder har 30 st åtgärdats: 6 trappor, 2 denilrännor, 9 omlöp, 5 ut-
rivning och 12 övriga. Flertalet har åtgärdats inom ramen för biologisk återställning i kalka-
de vatten. 
 

Vägpassager 
Vägpassager har endast noterats i de nyare karteringarna eller kompletteringarna (från 2001 
och framåt). Passager har noterats i 73 vattendrag, sammanlagt har 451 st karterats. 
Bland brotyperna är övrig bro vanligast med 221 stycken, trumma näst vanligast med 183 
stycken. Därefter följer ett stort glapp till stenvalvsbro 23 st och rörbro 18 st. För 6 passa-
ger har inte någon typ angetts. 
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Lagan (nedre)

Vattendragssträckan Lagan (nedre) rinner från 
Karlsforsdammens utlopp strax norr om Värnamo 
ner till Vidöstern söder om Värnamo i Värnamo 
kommun. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 
18002 m och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 
1161 km2 stort varav 3,8 % utgörs av sjöyta och 64 
% av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är relativt brett, medelbredden är ca 21 m. Lutningen är liten, 0,04 % och karaktäristiskt är de många 
meanderslingorna och korvsjöarna. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor (96 %) och bottenmaterialet består till 
allra största delen av sand. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället och skuggningen av vattendraget måttlig. 
Endast 2,3 % av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga eller bra uppväxtområden för öring. Rensningar 
noterades på totalt 3 % av vattendraget (det mesta är kraftigt rensat eller omgrävt). Det finns 2 vandringshinder där det ena, 
Åbron i Värnamo (en vägpassage), är ett partiellt hinder för mörtfisk och sannolikt också ett hinder för gösen från Vidöstern. 
Karlsforsdammen i den övre delen är ett definitivt hinder för både öring och mört. Närmiljön domineras av 
barrskog/blandskog (48 %) följt av bebyggelse/anlagda ytor (21 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,4
findetritus 0,5
lera 0,0
sand 3,0

grus 0,2
sten 0,2
block 0,3
häll 0,0

km17,27lugnflytande % av totala längden95,9
km0,69svagt strömmande % av totala längden3,8
km0,04strömmande % av totala längden0,2
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Lagan (nedre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

27 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,2

Ej lämplig (klass 0) 415774 97,7
Möjlig, ej bra (klass 1 9280 2,2
Tämligen bra (klass 2) 697 0,2
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Karlsforsdammen 634765 139535 damm n 22 Nej1 Kraftverk el.

Åbron i Värnamo 634147 139362 vägpassage 0,4 n 10 Nej10 vägpassage

försiktigt 
rensat

0,16 km 0,9 %

kraftigt rensat 0,20 km 1,1 %
omgrävt 0,32 km 1,8 %
torrfåra 0,24 km 1,3 %

1,5

Barr- blandskog 48
Lövskog 15
Hygge 6

Öppen mark 3
Åkermark 7
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 21

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lagan (mellan)

Vattendragssträckan Lagan (mellan) rinner från 
Fågelforsdammen i Vaggeryd ner till 
Karlsforsdammens utlopp norr om Värnamo. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 40267m 
och saknar sjöar. På vägen passerar ån Klevshult 
och Hörle bruk. Avrinningsområdet är 459 km2 
stort varav 3,7 % utgörs av sjöyta och 66 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 59 m men om dammarna räknas bort är medelbredden 11 m. Lutningen är liten, 0,09 % och 
karaktäristiskt är de många meanderslingorna. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor (68 %, varav dammar utgör 
10 %) följt av svagt strömmande sträckor (32 %). Bottenmaterialet består till allra största delen av sand men det fanns även 
en hel del findetritus. Mängden död ved var måttlig vid inventeringstillfället likaså skuggningen av vattendraget. Endast en 
bråkdel (0,1 %) av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga uppväxtområden för öring. 0,3 % av vattendraget 
är försiktigt rensat och 1,3 % utgörs av en torrfåra. Damm förekommer på 6,8 % av sträckan. Det finns 2 vandringshinder 
(vattenkraftverk) vilka båda utgör definitiva vandringshinder för fisk, Hörledammen och Fågelforsdammen. Närmiljön 
domineras av barrskog/blandskog (61 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,1
findetritus 1,6
lera 0,0
sand 2,9

grus 0,1
sten 0,0
block 0,2
häll 0,0

km27,42lugnflytande % av totala längden73,1
km12,73svagt strömmande % av totala längden33,9
km0,13strömmande % av totala längden0,3

2,74Damm ingår med km
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Lagan (mellan)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

3 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,5

Ej lämplig (klass 0) 1022302 99,9
Möjlig, ej bra (klass 1 1143 0,1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 618700 60,45m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Hörledammen 634995 139455 damm 6 n 22 Nej1 vattenkraftverk

Fågelforsdammen 636980 139800 damm 6 n 22 Nej2 vattenkraftverk

damm 2,74 km 7,3 %
försiktigt 
rensat

0,13 km 0,3 %

torrfåra 0,51 km 1,4 %

1,9

Barr- blandskog 61
Lövskog 12
Hygge 9

Öppen mark 10
Åkermark 0
Våtmark 3

Hällmar
Bebyggelse mm 4

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lagan (övre)

Vattendragssträckan Lagan (övre) rinner från 
Kärringasjön nordost om Vaggeryd ner till 
Fågelforsdammens utlopp i Vaggeryds kommun. 
Ungefär hälften av sträckan rinner inom Vaggeryds 
tätort och hela sträckan ligger inom Vaggeryds 
kommun. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 
14471 m och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 
252 km2 stort varav 4,8 % utgörs av sjöyta och 61 
% av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är relativt brett, medelbredden är ca 22 m. Lutningen är liten, 0,07 %. Vattendraget domineras av lugnflytande 
sträckor (94 %, varav dammar utgör hela 47 %) med små inslag av svagt strömmande och strömmande sträckor. 
Bottenmaterialet består till stor del av sand men det fanns även en hel del findetritus. Mängden död ved var liten vid 
inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var måttlig. Endast en bråkdel (0,4 %) av den totala ytan 
vattenbiotoper bedömdes vara tämligen bra till mycket bra uppväxtområden för öring. Rensningar av vattendraget noterades 
på 6 % av längden. Dammar respektive indämt noterades på 53 %. Det finns 3 vandringshinder (dammar) vilka samtliga 
utgör definitiva vandringshinder för fisk. Närmiljön domineras av barrskog/blandskog (57 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,7
findetritus 1,7
lera 0,3
sand 2,5

grus 0,4
sten 0,3
block 0,3
häll 0,0

km13,65lugnflytande % av totala längden168,3
km0,31svagt strömmande % av totala längden3,8
km0,51strömmande % av totala längden6,3

6,36Damm ingår med km
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Lagan (övre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

31 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,6

Ej lämplig (klass 0) 781167 99,6
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2) 2208 0,3
Bra-mycket bra (klass 3 1267 0,2

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 710660 90,57m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Götafors 637485 139952 damm 3,7 n 22 Nej1 vattenkraftverk

Missionsparken, 
Vaggeryd

637572 140077 damm 2,5 n 22 Nej2 Osäker anv.

Mölnadammen/Kärringa
sjön

637795 140308 damm 3 n 22 Nej3 vattenkraftverk

damm 6,36 km 78,3 %
indämt 1,37 km 16,9 %
försiktigt 
rensat

0,44 km 5,4 %

torrfåra 0,39 km 4,8 %

1,6

Barr- blandskog 57
Lövskog 5
Hygge 4

Öppen mark 1
Åkermark 3
Våtmark 5

Hällmar
Bebyggelse mm 24

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lagan (Källan)

Vattendragssträckan Lagan (Källan) rinner från 
Eckern ner till Fängen, ca 300 m uppströms 
Kärringasjön i Vaggeryds kommun. En mindre del 
av sträckan nedströms Eckersholm ligger i 
Jönköpings kommun. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 8753 m exklusive sjöar och 9753 m 
inklusive sjöar. Avrinningsområdet ligger i 
Jönköpings och Vaggeryds kommun och är 77 km2 
stort varav 8,2 % utgörs av sjöyta och 58 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 16,5 m, lutningen är liten, 0,17 %. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor (ca 81 
%, varav dammar utgör 16 %). I övriga delar dominerar svagt strömmande (15 %) och strömmande sträckor (4 %). 
Bottenmaterialet består till stor del av sand men det fanns även en hel del fin- och grov detritus. Mängden död ved var liten 
vid inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var måttlig. Endast en smärre del (5 %) av den totala ytan 
vattenbiotoper bedömdes vara möjliga eller tämligen bra uppväxtområden för öring. Rensningar noterades på totalt 32 % av 
sträckan. Dammar respektive indämt förekom på 35 %. Det finns 5 vandringshinder på sträckan. 3 av dem är definitiva för 
fisk (en spegeldamm vid Rastad såg, en regleringsdamm vid Eckersholm och ett dämme vid Eckerns utlopp). 1 
vandringshinder (spegeldamm vid Mokvarn) är ett partiellt hinder för öring (men definitivt för mört) och 1 hinder är partiellt 
för mört (damm vid Eckersholm). Närmiljön domineras av barrskog/blandskog (34 %) och myrmark (34 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,2
findetritus 1,6
lera 0,0
sand 2,9

grus 0,2
sten 0,2
block 0,1
häll 0,0

km7,06lugnflytande % av totala längden92,5
km1,33svagt strömmande % av totala längden17,4
km0,37strömmande % av totala längden4,8

1,12Damm ingår med km
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Lagan (Källan)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

60 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,7

Ej lämplig (klass 0) 220404 94,9
Möjlig, ej bra (klass 1 9150 3,9
Tämligen bra (klass 2) 2686 1,2
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 167850 72,27m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Rastad såg 638537 140480 damm 3 n 22 Nej1 spegeldamm

Mokvarn 638645 140480 damm 0,3 n 21 Nej2 spegeldamm

Eckersholm nedre 638821 140408 damm 0,5 n 10 Nej3 ingenting

Eckersholm 638807 140368 damm 3 n 22 Nej4 reglering av 
dammen

Eckerns utlopp 638948 140185 sjöutlopp 1,5 n 22 Nej5 reglering av sjöy

damm 1,12 km 14,7 %
indämt 2,00 km 26,2 %
försiktigt 
rensat

0,30 km 4,0 %

kraftigt rensat 2,03 km 26,6 %
omgrävt 0,53 km 6,9 %

1,8

Barr- blandskog 34
Lövskog 5
Hygge 10

Öppen mark 1
Åkermark 10
Våtmark 34

Hällmar
Bebyggelse mm 7

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Kylahovsån-Osabäcken

Vattendragssträckan Kylahovsån-Osabäcken ligger 
i Värnamo kommun och rinner från Bossarydssjön 
ner till Vidöstern. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 7979 m och mynnar två km söder om 
Hånger. Avrinningsområdet är 31 km2 varav 1,6 % 
utgörs av sjöyta och 81 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 5,5 m och lutningen är ganska liten, 0,4 %. Vattendraget domineras av lugnflytande 
sträckor, ca 72 % (här ingår damm med 12,6 %). På ca 22,5 % dominerar svagt strömmande vatten och på en mindre del 
dominerar strömmande. Sand var det klart vanligaste bottenmaterialet men även findetritus var ganska vanligt. Mängden död 
ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig på gränsen till hög. Knappt 7 % av den totala 
ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga – tämligen bra uppväxtområden för öring och en liten del (0,6 %) bedömdes som 
mycket bra. Mer än hälften (52) % av sträckan var omgrävd och 13 % kraftigt rensad. Även dammar och indämda sträckor 
förekommer (14 %). Det finns 2 vandringshinder (dammar vid Lyckans höjd) på vattendragssträckan men vid det nedre 
hindret har en fiskväg byggts (en ny fåra) så detta är nu passerbart. Det övre hindret är fortfarande definitivt för fisk. 
Närmiljön domineras av åkermark (39 %) följt av barr/blandskog (27 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,7
findetritus 1,6
lera 0,4
sand 2,7

grus 0,5
sten 0,6
block 0,3
häll 0,1

km5,77lugnflytande % av totala längden79,6
km1,80svagt strömmande % av totala längden24,8
km0,41strömmande % av totala längden5,7

0,73Damm ingår med km
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Kylahovsån-Osabäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

79 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,7

Ej lämplig (klass 0) 42399 92,7
Möjlig, ej bra (klass 1 2622 5,7
Tämligen bra (klass 2) 464 1,0
Bra-mycket bra (klass 3 276 0,6

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 29200 63,81m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Lyckanshöjd 1 633154 138767 damm 3 n 00 Ja ny fåra1 Spegeldamm

Lyckanshöjd 2 633172 138751 damm 2 n 22 Nej2 spegeldamm

damm 0,73 km 10,1 %
indämt 0,40 km 5,6 %
kraftigt rensat 1,03 km 14,3 %
omgrävt 4,17 km 57,5 %

2,4

Barr- blandskog 27
Lövskog 8
Hygge 6

Öppen mark 11
Åkermark 39
Våtmark 7

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lillån (Linnesjön)

Vattendragssträckan Lillån (Linnesjön) ligger i 
Vaggeryds kommun och mynnar i Lagan i höjd med 
Klevshult. Ån är, via digitalisering, uppmätt till 
5224 m och sträckan saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 72 km2 stort varav 4,4 % 
utgörs av sjöyta och 82 % av skogsmark. Andra 
bäckar inom avrinningsområdet är Änggärdsbäcken 
och Movadsbäcken som mynnar i Linnesjön 
respektive Lillån.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 50% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 11 m och lutningen är liten, 0,16 %. Vattendraget domineras helt av lugnflytande vatten där 
damm utgör en tredjedel. Findetritus är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning, men det finns även en hel del 
sand. Mängden död ved i vattnet var måttlig vid inventeringstillfället. Likaså var skuggningen av vattendraget måttlig. Ingen 
del av vattendraget bedömdes vara lämplig för öring. Nästan hälften av sträckan (46 %) är omgrävd eller kraftigt rensad. En 
stor del av detta utgörs av damm eller indämning. Det finns 1 vandringshinder, en damm som idag inte används till något, 
som är definitivt för både öring och mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (76 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,0
findetritus 2,4
lera 0,0
sand 1,8

grus 0,0
sten 0,0
block 0,1
häll 0,0

km5,22lugnflytande % av totala längden151,2 1,77Damm ingår med km
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Lillån (Linnesjön)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

47 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,4

Ej lämplig (klass 0) 86806 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 70760 81,52m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Möllefors 636180 139888 damm 3 n 22 Nej1 ingenting

damm 1,77 km 51,2 %
indämt 0,23 km 6,7 %
kraftigt rensat 0,66 km 19,2 %
omgrävt 1,77 km 51,2 %

2,1

Barr- blandskog 76
Lövskog 7
Hygge 14

Öppen mark 1
Åkermark 0
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 3

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Duveledbäcken

Vattendragssträckan Duveledsbäcken rinner från 
Skogshyltasjön ner till Fågelforsdammen i Lagan. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 4114 m. 
Bäcken är ett biflöde till Lagan och 
avrinningsområdet ligger helt inom Vaggeryds 
kommun. Avrinningsområdet är 13,5 km2 stort 
varav 3,6 % utgörs av sjöyta och 89 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande strömmande

Äldre karteringar (1994-1996) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotopkarteringsmetodiken 
användes. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget karterades 1994. Vattendragets medelbredd är ca 8 m och lutningen är ganska liten, 0,36 %. Vattendraget är till 
största delen lugnflytande, ca 88 % domineras av denna strömtyp (varav 10 % är damm). Övriga delar domineras av 
strömmande sträckor. Sand är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning. Död ved i vattnet noterades inte vid 
inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var liten. En mindre del (5 %) av vattendragets yta bedömdes ha tämligen 
bra – mycket bra uppväxtområden för öring, ca 16 % bedömdes vara möjliga men inte bra. På 71 % av vattendraget 
noterades att rensning förekom på hela eller delar. Vilket framgår inte. Damm förekom på ca 9 % sträckan. Det finns 3 
vandringshinder i vattendraget, samtliga i den nedre delen vid Duveled. Två av dem (damm och naturligt hinder) är 
definitiva för både öring och mört. Det tredje (naturligt hinder) bedömdes vara partiellt för öring och mört. Närmiljön 
domineras av barr/blandskog (53 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus
findetritus 0,1
lera
sand 2,6

grus 1,3
sten 1,2
block 0,4
häll

km3,62lugnflytande % av totala längden96,7
km0,49strömmande % av totala längden13,1

0,37Damm ingår med km
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Duveledbäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

80 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Ej lämplig (klass 0) 18060 78,8
Möjlig, ej bra (klass 1 3619 15,8
Tämligen bra (klass 2) 765 3,3
Bra-mycket bra (klass 3 472 2,1

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 12845 56,05m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Södra Duveled 1 637297 139740 Naturligt hinder 3 j 22 Nej1

Södra Duveled 2 637298 139737 Damm 0,7 22 Nej2 Damm

Södra Duveled 3 637312 139675 Naturligt hinder 0,7 j 11 Nej3

damm 0,37 km 9,8 %
rensning finns 2,92 km 77,8 %

1,1

Barr- blandskog 53
Lövskog 0
Hygge 9

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 34

Hällmar
Bebyggelse mm 5

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Stödtorpsån

Vattendragssträckan Stödtorpsån rinner från 
Borisköpasjön och ner till Lagan i Vaggeryd. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 24032 m. 
Den ligger inom Vaggeryds kommun och saknar 
sjöar. Avrinningsområdet är 57 km2 stort varav 2,5 
% utgörs av sjöyta och 72 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 5 m och lutningen är ganska liten, 0,35 %. Vattendraget är till stor del lugnflytande, ca 69 % 
domineras av denna strömtyp. Övriga delar domineras av svagt strömmande (17 %) och strömmande (14 %) sträckor. Några 
korta forssträckor finns också. Sand är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning, men grus och sten finns det 
också en del av. Bitvis är det mycket fina vattenbiotoper i ån. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. På en 
sträcka (0,5 km) fanns det dock mycket död ved som skapade regelbundna strömnackar. Skuggningen av vattendraget var 
måttlig. Det finns ett par kvillområden noterade varav den ena är en mycket fin och blockrik sträcka. En del (16 %) av 
vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring, ca 17 % bedömdes vara möjliga men 
inte bra. Knappt 13 % av vattendraget var kraftigt rensat eller omgrävt, 8 % var försiktigt rensat. Det finns hela 9 
vandringshinder och 2 av dem (dammar vid Högafors) är definitiva hinder för öring och mört. 6 hinder är partiella för öring 
och definitiva för mört (tre dammar, en vägtrumma samt ett naturligt hinder). 1 hinder (vägpassage) bedömdes vara 
passerbart för öring men partiellt för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (45 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,3
findetritus 1,1
lera 0,0
sand 2,4

grus 1,3
sten 1,3
block 1,0
häll 0,1

km16,54lugnflytande % av totala längden68,8
km4,04svagt strömmande % av totala längden16,8
km3,28strömmande % av totala längden13,6
km0,18forsande % av totala längden0,7
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Stödtorpsån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

14 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,6

Ej lämplig (klass 0) 79663 66,8
Möjlig, ej bra (klass 1 20090 16,8
Tämligen bra (klass 2) 10166 8,5
Bra-mycket bra (klass 3 9377 7,9

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Mynningen i Lagan 637461 139892 vägpassage 0,5 n 10 Nej1 G/C väg

Stödtorps kvarn 637760 139832 damm 1,2 n 21 Nej2 ingenting

Kvarnaberg 2 637955 139572 damm 0,5 n 21 Nej3 Ingenting

Högafors nedre 638038 139562 damm 1,7 j 22 Nej4 Ingenting

Högafors övre 638037 139558 damm 4,5 j 22 Nej5 Ingenting

Horsabron 638264 139342 trumma 0,1 n 21 Nej6 Vägtrumma

Prästa mossen 2 638453 139185 naturligt hinder 0,8 j 21 Nej7 Ingenting

Borisköps kvarn och såg 638393 139050 damm 2 n 21 Nej8 ingenting

Hjortabrännan, körväg 638427 139035 trumma 0,5 n 21 Nej9 Skogsbilväg

indämt 0,22 km 0,9 %
försiktigt 
rensat

1,75 km 7,3 %

kraftigt rensat 1,71 km 7,1 %
omgrävt 1,40 km 5,8 %

1,8

Barr- blandskog 45
Lövskog 8
Hygge 8

Öppen mark 4
Åkermark 3
Våtmark 29

Hällmar
Bebyggelse mm 3

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Hjortsjöån

Vattendragssträckan Hjortsjöån rinner från 
Hjortsjön till Lagan i Vaggeryds kommun. Sträckan 
är, via digitalisering, uppmätt till 801 m och rinner i 
sin helhet genom Vaggeryds tätort. 
Avrinningsområdet är 67 km2 stort varav 2 % 
utgörs av sjöyta och 79 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är brett, medelbredden är ca 35 m. Lutningen är liten, 0,1 %. Vattendraget domineras helt av lugnflytande 
vatten. Sand är det bottenmaterial som förekommer i allra största omfattningen. Mängden död ved i vattnet var liten vid 
inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig på gränsen till hög. Ingen del av vattendraget bedömdes vara 
lämplig för öring. Nästan hälften av sträckan (46 %) var kraftigt rensad. En stor del var försiktigt rensad (33 %). Det finns 
inga vandringshinder på sträckan. Närmiljön domineras helt av bebyggelse (100 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,2
findetritus 2,0
lera 0,3
sand 3,0

grus 1,5
sten 1,5
block 0,3
häll 0,0

km0,80lugnflytande % av totala längden100,0
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Hjortsjöån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

67 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,3

Ej lämplig (klass 0) 22932 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

försiktigt 
rensat

0,26 km 32,6 %

kraftigt rensat 0,37 km 46,4 %

2,3

Barr- blandskog 0
Lövskog 0
Hygge 0

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 100

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Gnyltån

Vattendragssträckan Gnyltån består av två grenar 
som rinner ihop vid Lundakvarn nordväst om 
Byarum. Den västra grenen kallas Ekerbergsbäcken 
och karterades upp till Tröjebo medan den östra 
grenen, Karsbrobäcken, karterades upp till 
Bratteborg. Sträckan är via digitalisering, uppmätt 
till 14996 exklusive sjöar och 17696 inklusive 
sjöar. Gnyltån rinner sedan ut i Hjortsjön i 
Vaggeryds kommun. Avrinningsområdet är 33 km2 
stort och består till 70 % av skogsmark och 1 % 
sjöar.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 5,5 m och lutningen är ganska liten, 0,28 %. Vattendraget är till stor del lugnflytande, ca 75 
% domineras av denna strömtyp. Övriga delar domineras av svagt strömmande (23 %) och strömmande (2 %) sträckor. Sand 
är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning, men grus och findetritus finns det också en del av. Mängden död 
ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var dock hög. Ett kvillområde finns vid Ekeberg. En del 
(16 %) av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring, ca 20 % bedömdes vara 
möjliga men inte bra. Bitvis finns fina lekbottnar. En dryg tredjedel (37 %) av vattendraget var omgrävt eller kraftigt rensat, 
en del (7 %) var försiktigt rensad. Dessutom var 1 % kulverterat och ca 5 % var påverkad av damm eller indämning. Det 
finns 3 vandringshinder där ett (kvarndamm vid Lundakvarn) är definitivt hinder för öring. 2 hinder är partiella för öring. En 
av dessa (vid Holmen) är egentligen inte aktuellt som vandringshinder eftersom fisken passerar bredvid dammen, i den 
gamla torrfåran. Närmiljön domineras av barr/blandskog (52 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,2
findetritus 1,7
lera 0,6
sand 2,6

grus 1,7
sten 1,3
block 0,4
häll 0,0

km11,25lugnflytande % av totala längden76,7
km3,38svagt strömmande % av totala längden23,1
km0,36strömmande % av totala längden2,5

0,32Damm ingår med km
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Gnyltån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

42 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,1

Ej lämplig (klass 0) 45790 63,4
Möjlig, ej bra (klass 1 14622 20,2
Tämligen bra (klass 2) 11820 16,4
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 22610 31,30m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Holmen 638161 139940 damm 1,8 n 11 Nej1 Ingenting

Ekeberg 638201 139899 damm 0,6 N 21 Nej2 Spegeldamm

Lundakvarn 638185 139950 kvarndamm 3,4 n 22 Nej3 kvarndamm

damm 0,32 km 2,2 %
indämt 0,42 km 2,8 %
försiktigt 
rensat

1,06 km 7,2 %

kraftigt rensat 1,73 km 11,8 %
omgrävt 3,93 km 26,8 %
kulverterat 0,15 km 1,0 %

2,5

Barr- blandskog 52
Lövskog 4
Hygge 8

Öppen mark 5
Åkermark 12
Våtmark 17

Hällmar
Bebyggelse mm 3

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Härån (nedre)

Vattendragssträckan Härån (nedre) rinner från 
Rolstorpasjön i Vaggeryds kommun till 
Karlsforsdammen i Lagan i Värnamo kommun. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 29660 m 
exklusive sjöar och 30663 m inklusive sjöar. På 
vägen passerar ån Hemmershult och Hagshults 
flygplats. Avrinningsområdet är 644 km2 stort 
varav 4 % utgörs av sjöyta och 67 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är relativt brett, medelbredden är ca 27 m och lutningen är liten, 0,07 %. Vattendraget domineras nästan helt av 
lugnflytande sträckor, ca 96 % (där damm ingår med 7 %). Smärre inslag av övriga strömtyper finns också, bland annat en 
fin forssträcka. Sand var det klart vanligaste bottenmaterialet. I stora delar har vattendraget ett meandrande lopp. Mängden 
död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället. Likaså var skuggningen av vattendraget liten. En smärre andel (2,3 %) av 
den totala ytan bedömdes vara möjliga som uppväxtområden för öring. Rensningar noterades på en liten del av 
vattendragssträckan (1,5 %). Däremot påverkades 50 % av damm eller indämning. Det finns 4 vandringshinder på sträckan. 
1 av dem är definitivt för fisk (kraftverk vid Hemmershult), 2 är partiella hinder för öring (ett naturligt hinder och en damm) 
och 1 (en damm) är passerbart för öring men partiellt för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (62 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,0
findetritus 1,3
lera 0,5
sand 2,9

grus 0,1
sten 0,2
block 0,3
häll 0,1

km28,61lugnflytande % av totala längden103,7
km0,25svagt strömmande % av totala längden0,9
km0,72strömmande % av totala längden2,6
km0,08forsande % av totala längden0,3

2,07Damm ingår med km
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Härån (nedre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

47 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 774450 97,3
Möjlig, ej bra (klass 1 18400 2,3
Tämligen bra (klass 2) 2829 0,4
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 206700 25,98m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Fryele kvarn 635015 139875 naturligt hinder 1,5 j 21 Nej1 Ingenting

Gustafsberg 635245 140035 damm 0,7 n 10 Nej2 Ingenting

Hemmershult 635375 140145 damm 2 n 22 Nej3 Kraftverk

Dammen 635645 140435 damm 0,6 n 21 Nej4 Ingenting

damm 2,07 km 7,5 %
indämt 12,87 km 46,6 %
försiktigt 
rensat

0,20 km 0,7 %

kraftigt rensat 0,21 km 0,8 %
torrfåra 0,04 km 0,1 %

1,1

Barr- blandskog 62
Lövskog 4
Hygge 4

Öppen mark 5
Åkermark 5
Våtmark 18

Hällmar
Bebyggelse mm 2

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Härån (övre)

Vattendragssträckan Härån (övre) rinner från 
sammanflödet med Malmbäcksån ner till 
Rolstorpasjön. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 12978 m. Avrinningsområdet är 373 
km2 stort, inklusive Hubbestadssjön nedströms, 
varav 2 % utgörs av sjöyta och 66 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 22 m och lutningen är liten, 0,1 %. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor, ca 75 
% (här ingår damm med 15,6 %). På en ganska stor del (24 %) dominerar svagt strömmande vatten. Sand var det vanligast 
förekommande bottenmaterialet men det fanns även ett en hel del findetritus. Mängden död ved var liten vid 
inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. Endast 4,8 % av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes 
vara möjliga – tämligen bra uppväxtområden för öring. En mindre del av sträckan var omgrävd men hela 44 % var damm 
eller påverkad av indämning. Det finns 2 vandringshinder på vattendragssträckan, båda är definitiva för öring och mört 
(kraftverk vid Krokhemmet respektive Blomfors kvarn). Närmiljön domineras av åkermark (34 %) följt av barr/blandskog 
(20 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,3
findetritus 1,6
lera 0,0
sand 2,9

grus 0,5
sten 0,4
block 0,5
häll 0,0

km9,71lugnflytande % av totala längden84,7
km3,10svagt strömmande % av totala längden27,1
km0,17strömmande % av totala längden1,5

1,52Damm ingår med km

66



Härån (övre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

45 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 323530 95,2
Möjlig, ej bra (klass 1 12969 3,8
Tämligen bra (klass 2) 3405 1,0
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 171444 50,44m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Krokhemmet 636550 141038 damm 2 n 22 Nej1 kraftverk

Blomfors kvarn 636759 141036 damm 2 n 22 Nej2 kraftverk

damm 1,52 km 13,3 %
indämt 4,24 km 37,0 %
omgrävt 0,20 km 1,8 %

1,8

Barr- blandskog 20
Lövskog 5
Hygge 11

Öppen mark 18
Åkermark 34
Våtmark 6

Hällmar
Bebyggelse mm 7

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Hokaån (nedre)

Vattendragssträckan Hokaån (nedre) sträcker sig 
från Hokasjön ner till sammanflödet med 
Malmbäcksån i Svenarum i Vaggeryds kommun. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 9225 m 
och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 285 km2 
stort varav 1,8 % utgörs av sjöyta (största delen av 
Hokasjön) och 61 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 9 m och lutningen är ganska liten, 0,31 %. Vattendraget är till stor del lugnflytande, ca 66 % 
domineras av denna strömtyp. Av detta utgör damm en knapp fjärdedel (24 %). Övriga delar domineras av framförallt svagt 
strömmande sträckor (21 %). En kort kraftigt rensad forssträcka finns också. Sand är det bottenmaterial som förekommer i 
störst omfattning, men findetritus och sten finns det också en del av. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. 
Skuggningen av vattendraget var också liten. En mindre del (6 %) av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra – mycket 
bra uppväxtområden för öring, ca 11 % bedömdes vara möjliga men inte bra. Knappt 15 % av vattendraget var kraftigt 
rensat eller omgrävt, en del var försiktigt rensad. Damm (16 %) och indämning (30 %) påverkade också vattendraget liksom 
en kulvertering (4 %). Det finns 3 vandringshinder och samtliga är definitiva hinder för öring och mört. Två av dem är 
fungerande kraftverk idag (Granefors, Lindefors) och det tredje utgör dämningen av Hokasjön. Närmiljön domineras av 
barr/blandskog (52 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,5
findetritus 1,3
lera 0,3
sand 2,0

grus 0,9
sten 1,2
block 0,7
häll 0,1

km6,14lugnflytande % av totala längden79,1
km1,91svagt strömmande % av totala längden24,7
km1,15strömmande % av totala längden14,8
km0,03forsande % av totala längden0,3

1,47Damm ingår med km
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Hokaån (nedre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

61 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,7

Ej lämplig (klass 0) 127037 82,6
Möjlig, ej bra (klass 1 16856 11,0
Tämligen bra (klass 2) 5570 3,6
Bra-mycket bra (klass 3 4332 2,8

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 6620 4,304m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Granefors 637605 140935 damm 4,5 n 22 Nej1 Kraftverk

Lindefors 637790 140900 damm n 22 Nej2 Kraftverk

Hoks herrgård 638028 140802 Damm/Sjöutlopp 1,5 n 22 Nej3 Dämning 
Hokasjön

damm 1,47 km 19,0 %
indämt 2,74 km 35,3 %
försiktigt 
rensat

0,55 km 7,1 %

kraftigt rensat 1,02 km 13,2 %
omgrävt 0,40 km 5,1 %
torrfåra 0,40 km 5,2 %
kulverterat 0,36 km 4,7 %

1,3

Barr- blandskog 52
Lövskog 9
Hygge 11

Öppen mark 0
Åkermark 6
Våtmark 10

Hällmar
Bebyggelse mm 12

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Hokaån (övre)

Vattendragssträckan Hokaån (övre) rinner från 
Jakobsbergsdammen strax norr om Spexeryd, 
genom Ödestugu och ner till Hokasjön i Jönköpings 
kommun. Flera mindre bäckar rinner samman med 
Hokaån (övre), bl a Skråmmabäcken, 
Tolarpabäcken och bäcken från Stavsjön. 
Vattendragets längd är, via digitalisering, uppmätt 
till 9485 m. Avrinningsområdet är 73 km2 stort 
varav 0,4 % utgörs av sjöyta och 65 % av 
skogsmark. Närmast ån och i trakten kring 
Ödestugu finns åkrar och betesmarker.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 3 m och lutningen är liten, 0,21 %. Vattendraget är till största delen lugnflytande, ca 89 % 
domineras av denna strömtyp. Övriga delar domineras av framförallt strömmande sträckor (6 %). Sand är det bottenmaterial 
som förekommer i störst omfattning, men det finns även en hel del av lera och findetritus. Mängden död ved var liten vid 
inventeringstillfället. Skuggningen var av vattendraget var måttlig. En mindre del (8 %) av vattendragets yta bedömdes ha 
tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring, ca 7 % bedömdes vara möjliga men inte bra. En mycket stor del 91 % 
av vattendraget var omgrävt eller kraftigt rensat, en mindre del var försiktigt rensad. En av de rensade sträckorna bedömdes 
ha stora förutsättningar för biotopvårdande åtgärder. Det finns 2 vandringshinder varav det ena, en regleringsdamm vid 
Jakobsberg, är definitivt för både öring och mört. Det andra bedömdes endast vara partiellt för mört. Närmiljön domineras 
av åkermark (34 %) följt av barr/blandskog (24 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,7
findetritus 1,5
lera 1,9
sand 2,4

grus 1,0
sten 0,8
block 0,2
häll 0,0

km8,47lugnflytande % av totala längden89,3
km0,44svagt strömmande % av totala längden4,6
km0,57strömmande % av totala längden6,0
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Hokaån (övre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

92 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 24838 85,2
Möjlig, ej bra (klass 1 2097 7,2
Tämligen bra (klass 2) 2234 7,7
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Skogslund 639037 140940 damm 1 n 10 Nej1 ingenting

Jakobsbergsdammen 639285 141017 damm 2 n 22 Nej2 Reglering av 
dammen

indämt 0,08 km 0,8 %
försiktigt 
rensat

0,60 km 6,3 %

kraftigt rensat 1,51 km 15,9 %
omgrävt 7,14 km 75,3 %
torrfåra 0,13 km 1,3 %

1,9

Barr- blandskog 24
Lövskog 14
Hygge 7

Öppen mark 18
Åkermark 34
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 4

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lillån (Hindsenån)

Vattendragssträckan Lillån (Hindsenån) är ett av 
sjön Hindsens två utlopp och rinner från sjöns norra 
ände ut i Härån, en sträcka som via digitalisering är 
uppmätt till 5857 m. Lillån rinner mellan Lindstad 
och Fryele längs östra kanten av Store mosse i 
Värnamo kommun. Avrinningsområdet är 51 km2 
stort och täcks till en stor del av Hindsen. Den totala 
sjöytan uppgår till 26 % och då ingår även 
Kravlemålasjön och Hässeltorpssjön. Skogsarealen 
uppgår till 63 %.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 3,5 m och lutningen är mycket liten, 0,03 %. Vattendraget har ett tämligen likartat utseende 
och domineras uteslutande av lugnflytande sträckor. Findetritus var det absolut vanligast förekommande bottenmaterialet 
men även grovdetritus var vanlig. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var 
måttlig. Ingen yta bedömdes vara lämplig som uppväxtområden för öring. Hela sträckan var kraftigt rensad och är enligt 
uppgift muddrad. Det finns inga vandringshinder för fisk. Närmiljön domineras av myrmark (70 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 2,0
findetritus 3,0
lera 0,0
sand 0,2

grus 0,0
sten 0,1
block 1,1
häll 0,0

km5,86lugnflytande % av totala längden100,0
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Lillån (Hindsenån)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

100 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,9

Ej lämplig (klass 0) 20347 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

kraftigt rensat 5,86 km 100,0 %

2,0

Barr- blandskog 20
Lövskog 2
Hygge 0

Öppen mark 6
Åkermark 1
Våtmark 70

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Ruskån

Vattendragssträckan Ruskån avvattnar Dala mosse 
strax nordväst om Rusken och kommer inte från 
Rusken, som man kunde tro av namnet. Ruskån 
rinner till största delen genom moss- och 
myrmarker som bitvis är mycket blöta för att mynna 
i Härån vid Hemmershult i Värnamo kommun. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 24511 m 
exklusive sjöar och 25071 m inklusive sjöar. 
Avrinningsområdet är 118 km2 stort varav 2,8 % 
utgörs av sjöyta och 69 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 50% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 4 m och lutningen är liten, 0,07 %. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor, ca 93 
%. Fin- och grovdetritus var vanligast förekommande bland bottenmaterialet. Mängden död ved var liten vid 
inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. Endast en bråkdel (0,31 %) av den totala ytan vattenbiotoper 
bedömdes vara möjliga – tämligen bra uppväxtområden för öring. Ca 18 % av sträckan var kraftigt rensad och ytterligare 21 
% var försiktigt rensad. 34 % var påverkad av indämning. Det finns 1 vandringshinder på vattendragssträckan som är 
definitivt för öring och mört (ålkista nedströms Grimsjödal). Närmiljön domineras av myrmark (76 %). 

Lagan övre ARO

grovdetritus 2,2
findetritus 2,6
lera 0,0
sand 0,0

grus 0,0
sten 0,1
block 0,2
häll 0,0

km22,87lugnflytande % av totala längden93,3
km1,11svagt strömmande % av totala längden4,5
km0,53strömmande % av totala längden2,2
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Ruskån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

24 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 290834 99,7
Möjlig, ej bra (klass 1 342 0,1
Tämligen bra (klass 2) 513 0,2
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Ålkista ned Grimsjödal 635857 141090 ålkista 0,7 n 22 Nej1 ingenting

indämt 8,36 km 34,1 %
försiktigt 
rensat

5,17 km 21,1 %

kraftigt rensat 4,32 km 17,6 %

1,7

Barr- blandskog 19
Lövskog 2
Hygge 3

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 76

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Svanarydsbäcken

Vattendragssträckan Svanarydsbäcken ligger i sin 
helhet inom Värnamo kommun och rinner från 
Försjön genom Svanarydssjön och mynnar i 
Ruskån. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 
5227 m exklusive sjöar och 5977 m inklusive sjöar. 
Avrinningsområdet är 19 km2 stort varav 4 % 
utgörs av sjöyta och 84 % av skogsmark. Sträckan 
nedströms Svanarydssjön rinner genom blöta 
myrmarker.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är 3 m och lutningen är tämligen hög, 0,66 %. Ca hälften av vattendraget domineras av 
lugnflytande sträckor (varav 24 % är dammar) resten fördelas mellan svagt strömmande och strömmande vatten. Det finns 
även en fin forssträcka. Bottenmaterialet är varierande med ungefär lika delar findetritus, sand, grus, sten och block. 
Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. Av vattendragets totala yta 
bedömdes 11 % utgöra möjliga uppväxtområden för öring och 18 % tämligen bra eller mycket bra. Ca 22 % av sträckan var 
omgrävd eller kraftigt rensad och ytterligare 11 % var försiktigt rensad. 13 % var påverkad av damm. Det finns 5 
vandringshinder på vattendragssträckan, 3 av dem (alla dammar) är definitiva hinder för öring. 1 hinder (vägtrumma) är 
partiellt för öring och 1 hinder (damm) är passerbart för öring men partiellt för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog 
(58 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,9
findetritus 1,4
lera 0,0
sand 1,5

grus 1,6
sten 1,3
block 1,4
häll 0,0

km2,87lugnflytande % av totala längden63,3
km1,30svagt strömmande % av totala längden28,7
km0,94strömmande % av totala längden20,7
km0,12forsande % av totala längden2,6

0,69Damm ingår med km
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Svanarydsbäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

35 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,7

Ej lämplig (klass 0) 9963 71,0
Möjlig, ej bra (klass 1 1555 11,1
Tämligen bra (klass 2) 1086 7,7
Bra-mycket bra (klass 3 1421 10,1

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 3224 22,99m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Svanaryd, sjön 634723 140380 damm 4 J 22 Nej1 ingenting

Svanaryd, dammen 634717 140387 damm 2,2 N 22 Nej2 spegeldamm

Kvarnruinen ovan 
Svanaryd

634711 140407 damm 0,5 N 10 Nej3 ingenting

nedan väg ned Försjön 634467 140462 damm 1 n 22 Nej4 ingenting

Väg ned Försjön 634463 140470 trumma 0,4 n 21 Nej5 vägpassage

damm 0,69 km 15,3 %
försiktigt 
rensat

0,57 km 12,5 %

kraftigt rensat 0,17 km 3,8 %
omgrävt 0,98 km 21,7 %

1,9

Barr- blandskog 58
Lövskog 1
Hygge 0

Öppen mark 6
Åkermark 0
Våtmark 33

Hällmar
Bebyggelse mm 3

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Skärsjöbäcken

Vattendragssträckan Skärsjöbäcken rinner från 
Havrafällesjön, genom Skärsjön och ut i Ruskån i 
den sydöstra kanten på Dala mosse. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 10302 exklusive sjöar 
och 10952 m inklusive sjöar och rinner i sin helhet 
inom Värnamo kommun. Bäckens 
avrinningsområde är 28 km2 stort varav 3,4 % 
utgörs av sjöyta och 79 % av skogsmark. Övrig 
mark består till största delen av moss- och 
myrmarker.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2,5 m och lutningen är ganska liten, 0,28 %. Vattendraget är till största delen lugnflytande, 
ca 88 % domineras av denna strömtyp. På några sträckor dominerar svagt strömmande -strömmande vatten. Det finns även 
en sträcka där forsande vatten dominerar och här ligger också det ena vandringshindret. Findetritus är det bottenmaterial som 
förekommer i störst omfattning. Mängden död ved var mycket liten vid inventeringstillfället. Likaså var skuggningen av 
vattendraget liten. Vattendraget har en liten andel av ytan som är tämligen bra-mycket bra uppväxtområden för öring (3,6 
%), övervägande delen är inte lämpliga (91,8 %). Endast en liten del av vattendraget var påverkat av rensning (3,8 %). Det 
finns 2 vandringshinder (dammar) på vattendragssträckan, båda är partiella för öring och definitiva för mört. För att 
underlätta vandring kan block plockas om. Närmiljön domineras av myrmark (52 %) följt av barr/blandskog (37 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 0,0
findetritus 2,7
lera 0,0
sand 0,4

grus 0,5
sten 0,5
block 0,7
häll 0,0

km9,08lugnflytande % av totala längden88,1
km0,53svagt strömmande % av totala längden5,1
km0,64strömmande % av totala längden6,2
km0,06forsande % av totala längden0,6
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Skärsjöbäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

1 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,1

Ej lämplig (klass 0) 29950 91,8
Möjlig, ej bra (klass 1 1487 4,6
Tämligen bra (klass 2) 357 1,1
Bra-mycket bra (klass 3 847 2,6

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Ovan Ingemarsbo 634901 140758 damm 0,4 N 21 Nej1 ingenting

Ovan Skärsjön 634580 140772 damm 0,3 N 21 Nej2 ingenting

försiktigt 
rensat

0,26 km 2,5 %

kraftigt rensat 0,14 km 1,4 %

0,8

Barr- blandskog 37
Lövskog 2
Hygge 5

Öppen mark 3
Åkermark 0
Våtmark 52

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Vedabäcken

Vattendragssträckan Vedabäcken rinner från 
Fällesjö och mynnar i Hokaån nedre ca 3,5 km 
söder om Svenarum i Vaggeryds kommun. Sträckan 
är, via digitalisering, uppmätt till 9753 m lång. 
Avrinningsområdet är 36 km2 stort varav 1,4 % 
utgörs av sjöyta och 88 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 4,5 m och lutningen är ganska liten, 0,38 %. Vattendraget är till stor del lugnflytande, ca 68 
% domineras av denna strömtyp. Övriga delar domineras av framförallt strömmande sträckor (24 %). Bitvis är det mycket 
fina biotoper i vattendraget. Block och detritus är de bottenmaterial som förekommer i störst omfattning. Mängden död ved 
var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. 14,6 % av vattendragets yta bedömdes ha 
tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring, ca 15 % bedömdes vara möjliga. Knappt 13 % av vattendraget var 
kraftigt rensat eller omgrävt, en liten del var försiktigt rensad. En damm och indämning påverkade också vattendraget. Det 
finns 3 vandringshinder (två dammar, ett sjöutlopp) på vattendragssträckan. Den ena dammen, vid Stora Fällan, är ett 
definitivt hinder för fisk och har en fungerande kvarndel idag. Den andra dammen samt sjöutloppet är partiellt för öring. 
Närmiljön domineras av barr/blandskog (47 %) följt av myrmark (37 %).

Lagan övre ARO

grovdetritus 1,4
findetritus 1,3
lera 0,3
sand 0,7

grus 0,6
sten 0,6
block 1,5
häll 0,1

km6,60lugnflytande % av totala längden68,0
km0,70svagt strömmande % av totala längden7,2
km2,36strömmande % av totala längden24,3
km0,10forsande % av totala längden1,0

0,05Damm ingår med km
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Vedabäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

18 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,4

Ej lämplig (klass 0) 27308 69,9
Möjlig, ej bra (klass 1 6041 15,5
Tämligen bra (klass 2) 2850 7,3
Bra-mycket bra (klass 3 2890 7,4

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 108 0,276m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Trollhättan 637074 140845 damm 1,3 n 21 Nej1

St Fällan 637436 140767 damm 4 n 22 Nej2 Fungerande 
kvarndel

Fällesjöns utlopp 637440 140807 sjöutlopp 0,1 n 11 Nej3

damm 0,05 km 0,6 %
indämt 0,42 km 4,4 %
försiktigt 
rensat

0,26 km 2,7 %

kraftigt rensat 0,51 km 5,3 %
omgrävt 0,74 km 7,6 %

1,6

Barr- blandskog 47
Lövskog 3
Hygge 3

Öppen mark 4
Åkermark 5
Våtmark 37

Hällmar
Bebyggelse mm 2

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Årån (nedre)

Vattendragssträckan Årån (nedre) ligger i Värnamo 
kommun och rinner mellan Furen och Flåren. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 3702 m. 
Avrinningsområdet är 1265 km2 varav 74 % utgörs 
av skogsmark. Avrinningsområdet omfattar 
Vrigstadån, Osån och Årån (övre) samt flera stora 
sjöar, bl a Rusken, Lyen, Rymmen Lången och 
Furen. Sjöarean utgör ca 10 % av 
avrinningsområdet.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är relativt brett, medelbredden är ca 40 m och lutningen är mycket liten, 0,01 %. Vattendraget domineras helt 
av lugnflytande sträckor. Bottenmaterialet består uteslutande av findetritus. Död ved saknades helt vid inventeringstillfället 
och skuggningen av vattendraget var liten. Ingen del av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga eller bra 
uppväxtområden för öring. Inga fysiska ingrepp såsom rensningar och dammar noterades i samband med inventeringen. 
Men, muddringar har skett vilket innebär att sträckan klassas som kraftigt påverkad av fysiska ingrepp. Det finns inga 
vandringshinder på sträckan. Närmiljön domineras av åkermark (36 %) tätt följt av lövskog (34 %).

Skålån

grovdetritus 0,0
findetritus 3,0
lera 0,0
sand 0,0

grus 0,0
sten 0,0
block 0,0
häll 0,0

km3,70lugnflytande % av totala längden100,0
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Årån (nedre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

100 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,0

Ej lämplig (klass 0) 148080 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

1,0

Barr- blandskog 8
Lövskog 34
Hygge 7

Öppen mark 0
Åkermark 36
Våtmark 9

Hällmar
Bebyggelse mm 5

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)

83



Årån (mellan)

Vattendragssträckan Årån (mellan) ligger i 
Värnamo kommun och rinner från  kraftstationen i 
Värmeshult (nedströms Lången) och mynnar i 
Furen. Hela sträckan är ett naturreservat. Sträckan 
är, via digitalisering, uppmätt till 10847 m. 
Avrinningsområdet är 1208 km2 stort och omfattar 
bl a Vrigstadån och Osån samt Rusken som ligger 
uppströms Lyen. Sjöarealen utgör 9,6 % och 
skogsmarksarealen 75 %.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Äldre kartering (1995) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotopkarteringsmetodiken användes. 
Närmiljö, diken och broar från biotopkartering 2004.

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget karterades 1995 med en äldre metodik (vattenbiotoper och vandringshinder). Vattendraget är relativt brett, 
medelbredden är ca 31 m och lutningen är liten, 0,16 %. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor, ca 80 %. Ett 
måttligt inslag där svagt strömmande (ca 4 %) och strömmande sträckor (ca 16 %) dominerar finns också. 
Strömvattensträckorna är mycket fina. Bottenmaterialet varierade där lera var vanligast men på strömvattensträckorna 
dominerade sten och block. Död ved i vatten inventerades inte vid tidpunkten för inventeringen (äldre metodik), 
skuggningen av vattendraget var måttlig. Det finns ett par kvillområden noterade. Ca 18 % av den totala ytan vattenbiotoper 
bedömdes vara möjliga till mycket bra uppväxtområden för öring. Rensning registrerades inte på samma sätt med den här 
äldre metoden. På sträckor som uppgår till 10 % av vattendraget finns dock angivet att rensning förekommer. Det finns 2 
vandringshinder på sträckan. 1 av dem är definitivt för öring (vattenkraftverk vid Värmeshult). 1 vandringshinder, en damm 
vid Edhs kvarn, är ett partiellt hinder för öring (men definitivt för mört). Närmiljön domineras av ungefär lika delar 
barr/blandskog, lövskog och öppen gräsmark.

Skålån

grovdetritus 0,0
findetritus 0,0
lera 2,3
sand 0,7

grus 0,8
sten 0,9
block 1,1
häll 0,0

km8,74lugnflytande % av totala längden80,5
km0,41svagt strömmande % av totala längden3,8
km1,70strömmande % av totala längden15,7
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Årån (mellan)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

9 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Ej lämplig (klass 0) 264278 81,5
Möjlig, ej bra (klass 1 19575 6,0
Tämligen bra (klass 2) 7547 2,3
Bra-mycket bra (klass 3 32935 10,2

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Edhs kvarn 632670 140265 Damm 1 21 Nej760 Ingenting

Värmeshult 633115 140603 Sjöutlopp 7 22 Nej765 Vattenkraftverk

försiktigt 
rensat

0,79 km 7,3 %

kraftigt rensat 0,36 km 3,4 %
rensning finns 2,84 km 26,2 %

2,1

Barr- blandskog 22
Lövskog 20
Hygge 6

Öppen mark 25
Åkermark 14
Våtmark 9

Hällmar 0
Bebyggelse mm 3

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Årån (övre)

Vattendragssträckan Årån (övre) ligger i Värnamo 
kommun och rinner från Lyen till kraftstationen i 
Värmeshult. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt 
till 11228 m inklusive sjöar och 4283 utan sjöar. 
Avrinningsområdet är 1154 km2 stort och 
sjöarealen utgör 10 % och skogsmarksarealen 75 %. 

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2004).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är brett, medelbredden är ca 60 m och lutningen är liten, 0,17 %. Vattendraget domineras av lugnflytande 
sträckor, ca 89 % (varav dammar utgör 58 %). Ett litet inslag där svagt strömmande vatten dominerar finns också (11 %). 
Findetritus var det vanligast förekommande bottenmaterialet på sträckan. Mängden död ved var liten vid 
inventeringstillfället likaså skuggningen av vattendraget. En smärre andel, 2 %, av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes 
vara möjliga uppväxtområden för öring. Fysiska ingrepp såsom rensningar noterades på ca 91 % av längden (där försiktigt 
rensat dominerar). Dammar och indämt finns också. Det finns 1 vandringshinder på sträckan och det är definitivt för fisk 
(Ivars kraftstation). Närmiljön domineras av ungefär lika delar barr/blandskog, lövskog och öppen gräsmark.

Skålån

grovdetritus 1,6
findetritus 2,8
lera 0,3
sand 1,2

grus 1,2
sten 1,5
block 1,8
häll 0,0

km3,83lugnflytande % av totala längden185,8
km0,46svagt strömmande % av totala längden22,2

2,22Damm ingår med km
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Årån (övre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

60 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 434420 98,0
Möjlig, ej bra (klass 1 8700 2,0
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 359300 81,08m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Ivars kraftstation 633035 141055 damm 7 n 22 Nej201 Kraftverk

damm 2,22 km 108,0 %
indämt 0,53 km 25,8 %
försiktigt 
rensat

3,34 km 162,3 %

kraftigt rensat 0,48 km 23,5 %
torrfåra 0,08 km 4,1 %

1,0

Barr- blandskog 19
Lövskog 27
Hygge 0

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 41

Hällmar 0
Bebyggelse mm 13

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Osån

Vattendragssträckan Osån rinner från Ruskens 
utlopp i Ohs till sjön Lyen i Värnamo kommun. 
Osån är, via digitalisering, uppmätt till 5970 m. 
Avrinningsområdet är 878 km2 stort och omfattar 
Ruskens alla tillflöden varav Vrigstadån med dess 
biflöden är det största. Sjöarealen utgör 9,6 % och 
skogsmarksarealen 73 %.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering enligt metodik (1999), kompletterad 2004.
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 26 m och lutningen är liten, 0,09 %. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor, ca 89 
%. Inslag där svagt strömmande och strömmande vatten dominerar finns också (11 %). Sand var det vanligast 
förekommande bottenmaterialet på sträckan. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället medan skuggningen av 
vattendraget var måttlig. En liten, 4,7 %, av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga - tämligen bra 
uppväxtområden för öring. Fysiska ingrepp såsom rensningar noterades på ca 10 % av längden. Torrfåra ingår med ca 2 %. 
Sedan 2005 finns det dock en minimitappning i denna.  Det finns 1 vandringshinder (vattenkraftverk vid Ohs) på sträckan 
men sedan 2005 finns här en fiskväg och hindret är numer passerbart för öring. Närmiljön domineras av lövskog (34 %) följt 
av åkermark (23 %).

Skålån

grovdetritus 1,1
findetritus 1,1
lera 0,0
sand 2,8

grus 1,1
sten 0,9
block 1,7
häll 0,0

km5,33lugnflytande % av totala längden89,2
km0,20svagt strömmande % av totala längden3,4
km0,44strömmande % av totala längden7,4
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Osån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

20 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 163180 95,3
Möjlig, ej bra (klass 1 6040 3,5
Tämligen bra (klass 2) 2035 1,2
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Ohs 634172 141112 Sjöutlopp 3,6 n 01 Ja Omlöp1 Vattenkraftverk

försiktigt 
rensat

0,40 km 6,8 %

kraftigt rensat 0,20 km 3,4 %
torrfåra 0,13 km 2,2 %

2,0

Barr- blandskog 10
Lövskog 34
Hygge 4

Öppen mark 19
Åkermark 23
Våtmark 5

Hällmar
Bebyggelse mm 5

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Borbäcken

Vattendragssträckan Borbäcken är sjön Hindsens 
södra utlopp och den rinner genom Bors samhälle 
och mynnar i Flåren i Värnamo kommun. Borån är, 
via digitalisering, uppmätt till 4369 m exklusive 
sjöar och 4569 inklusive sjöar. Avrinningsområdet 
är 59 km2 stort varav 68 % utgörs av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 8,5 m och lutningen är ganska liten, 0,34 %. Vattendraget domineras av lugnflytande 
sträckor, ca 71 %. Övriga delar domineras av svagt strömmande (ca 14 %) och strömmande vatten (7 %). Findetritus var det 
vanligast förekommande bottenmaterialet. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället medan skuggningen av 
vattendraget var måttlig. En bråkdel (1,6 %) av den totala ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga – tämligen bra 
uppväxtområden för öring. 77 % av sträckan var omgrävd och 5 % försiktigt rensad. 7 % är kulverterad. Det finns 2 
vandringshinder (Fabriksdammen och Hindsens utlopp), båda är definitiva hinder för fisk. Närmiljön domineras av 
bebyggelse (35 %) följt av barr/blandskog (18 %).

Skålån

grovdetritus 0,0
findetritus 2,2
lera 0,0
sand 1,0

grus 1,0
sten 0,8
block 0,4
häll 0,0

km3,10lugnflytande % av totala längden71,0
km0,61svagt strömmande % av totala längden14,0
km0,33strömmande % av totala längden7,5
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Borbäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

80 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,2

Ej lämplig (klass 0) 28444 98,4
Möjlig, ej bra (klass 1 112 0,4
Tämligen bra (klass 2) 363 1,3
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Fabriksdammen 633281 140103 damm 3 n 22 Nej1

Hindsens utlopp 633472 140091 sjöutlopp 0,5 n 22 Nej2

försiktigt 
rensat

0,24 km 5,4 %

omgrävt 3,39 km 77,6 %
kulverterat 0,33 km 7,5 %

1,8

Barr- blandskog 18
Lövskog 3
Hygge 1

Öppen mark 15
Åkermark 17
Våtmark 11

Hällmar
Bebyggelse mm 35

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Rammsjöbäcken

Vattendragssträckan Rammsjöbäcken ligger i 
Värnamo kommun och rinner från Lilla Hösjö, norr 
om Kittebo, genom Stora Rammsjön ner till Årån 
söder om Ängatorp. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 11360 m exklusive sjöar och 11860 m 
inklusive sjöar. Avrinningsområdet är drygt 16 km2 
stort varav 1,2 % utgörs av sjöyta och större delen 
av den övriga arealen täcks av skog.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 5 m och lutningen är ganska liten, 0,44 %. Vattendraget domineras av lugnflytande sträckor, 
ca 95 %. Ett litet inslag där svagt strömmande och strömmande dominerar finns också (ca 2,8 respektive 2,1 %). Findetritus 
var det vanligast förekommande bottenmaterialet men även grovdetritus, sand och block var ganska vanliga. Mängden död 
ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig på gränsen till hög. En liten del (4,3 %) av 
den totala ytan vattenbiotoper bedömdes vara möjliga – tämligen bra uppväxtområden för öring. 45 % av sträckan var 
omgrävd och 20 % kraftigt rensad (stora delar av vattendragets avrinningsområde ingår i ett markavvattningsföretag). 
Endast en mindre del var försiktigt rensad (4,3 %). Det finns 8 vandringshinder på vattendragssträckan men det är endast 1 
(dammen vid Mossaryd övre) som är definitivt för öring. 5 hinder är partiella för öring, av dessa är tre naturliga hinder och 
två är vägtrummor. De övriga är passerbara för öring men partiella för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (73 %).

Skålån

grovdetritus 1,2
findetritus 2,1
lera 0,3
sand 1,5

grus 0,5
sten 0,5
block 1,0
häll 0,0

km10,80lugnflytande % av totala längden95,1
km0,32svagt strömmande % av totala längden2,8
km0,24strömmande % av totala längden2,1
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Rammsjöbäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

65 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,1

Ej lämplig (klass 0) 67372 95,7
Möjlig, ej bra (klass 1 2618 3,7
Tämligen bra (klass 2) 435 0,6
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Övre naturligt 633058 140297 Naturligt hinder 0,3 j 10 Nej1 Ingenting

Nedre naturligt 633063 140299 Naturligt hinder 0,8 j 21 Nej2 Ingenting

Trumma under järnväg 633067 140302 trumma 0,1 n 10 Nej3 Trumma

Mossaryd nedre 633404 140465 naturligt hinder 0,5 j 21 Nej4 ingenting

Mossaryd övre 633406 140464 damm 0,5 N 22 Nej5 Ingenting

Jakobsäng- väg 633453 140442 trumma 0,3 N 21 Nej6 vägpassage

Ned Bron i Kittebo 633587 140358 naturligt hinder 0,4 j 21 Nej7 Ingenting

Trumma ned bron i 
Kittebo

633588 140358 trumma 0 n 11 Nej8 Vägtrumma

försiktigt 
rensat

0,49 km 4,3 %

kraftigt rensat 2,26 km 19,9 %
omgrävt 5,12 km 45,1 %

2,4

Barr- blandskog 73
Lövskog 5
Hygge 10

Öppen mark 0
Åkermark 2
Våtmark 10

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Tomtabäcken

Vattendragssträckan Tomtabäcken ligger i Värnamo 
kommun och rinner från Byggesjön ner till Lången 
(vid Skräddaretorpet) strax väster om Värmeshult. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 6466 m 
och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 19 km2 
stort varav 1,6 % utgörs av sjöyta och 95 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är relativt smalt, medelbredden är ca 3 m och lutningen är ganska liten, 0,34 %. Vattendraget domineras av 
lugnflytande sträckor, ca 68 %. Inslag där svagt strömmande och strömmande dominerar finns också (ca 16 % vardera). 
Grus var det vanligast förekommande bottenmaterialet men även findetritus, sand, sten och block var ganska vanliga. 
Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig på gränsen till hög. 17 % av 
den totala ytan bedömdes vara möjlig som uppväxtområden för öring, 11 % bedömdes vara tämligen bra och ca 2 % som 
mycket bra. 49 % av sträckan var omgrävd eller kraftigt rensad, en mindre del var försiktigt rensad (3 %). Det finns inga 
vandringshinder på vattendragssträckan. Närmiljön domineras av barr/blandskog (54 %).

Skålån

grovdetritus 0,5
findetritus 1,3
lera 0,5
sand 1,5

grus 1,9
sten 1,1
block 1,4
häll 0,0

km4,38lugnflytande % av totala längden67,8
km1,04svagt strömmande % av totala längden16,0
km1,05strömmande % av totala längden16,2
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Tomtabäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

53 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 12139 69,5
Möjlig, ej bra (klass 1 3018 17,3
Tämligen bra (klass 2) 2008 11,5
Bra-mycket bra (klass 3 312 1,8

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

försiktigt 
rensat

0,19 km 2,9 %

kraftigt rensat 1,84 km 28,5 %
omgrävt 1,58 km 24,5 %

2,4

Barr- blandskog 54
Lövskog 13
Hygge 8

Öppen mark 4
Åkermark 1
Våtmark 19

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Fläskabäcken

Vattendragssträckan Fläskabäcken ligger i Värnamo 
kommun och rinner från Älgarydssjön och mynnar i 
Lången vid Gällaryd. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 7485 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 17 km2 stort varav 2,9 % 
utgörs av sjöyta och 88 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 3,5 m och lutningen är ganska liten, 0,43 %. Vattendraget domineras av lugnflytande 
sträckor, ca 73 % (här ingår damm med 6 %). På ca 21 % dominerar svagt strömmande vatten och på 6 % dominerar 
strömmande. Findetritus var det vanligast förekommande bottenmaterialet men det fanns även ett stort inslag av sand och 
grus. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. 7,5 % av den totala ytan 
vattenbiotoper bedömdes vara möjliga – tämligen bra uppväxtområden för öring och 4,4 % bedömdes som mycket bra. 46 % 
av sträckan var omgrävd och en mindre del kraftigt respektive försiktigt rensad. Det finns 4 vandringshinder på 
vattendragssträckan, de tre nedersta är definitiva för öring (två spegeldammar och ett naturligt hinder). En damm i Sörängen 
är partiellt för öring och definitivt för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (45 %) följt av myrmark (26 %).

Skålån

grovdetritus 0,6
findetritus 2,1
lera 0,0
sand 1,6

grus 1,3
sten 0,9
block 0,8
häll 0,0

km5,44lugnflytande % av totala längden75,9
km1,61svagt strömmande % av totala längden22,4
km0,43strömmande % av totala längden6,0

0,32Damm ingår med km
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Fläskabäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

55 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 21046 88,0
Möjlig, ej bra (klass 1 1318 5,5
Tämligen bra (klass 2) 482 2,0
Bra-mycket bra (klass 3 1057 4,4

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 7500 31,38m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Gällaryd 633550 140825 damm 1,8 N 22 Nej1 spegeldamm

Hemfrearp, Gripenberg 633672 140856 damm 1,3 N 22 Nej2 spegeldamm

Södratorp 633712 140839 naturligt hinder 1 J 22 Nej3 ingenting

Sörängen 633782 140812 damm 0,4 n 21 Nej4 Ingenting

damm 0,32 km 4,4 %
indämt 0,32 km 4,4 %
försiktigt 
rensat

0,13 km 1,8 %

kraftigt rensat 0,07 km 1,0 %
omgrävt 3,42 km 47,7 %

1,9

Barr- blandskog 45
Lövskog 4
Hygge 9

Öppen mark 7
Åkermark 3
Våtmark 26

Hällmar
Bebyggelse mm 6

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Storån (nedre)

Vattendragssträckan Storån (nedre) rinner från 
Lillån vid Rannäsasjön genom Forsheda tätort ner 
till Bolmen i Värnamo kommun. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 25082 m och saknar 
sjöar. Biflödet Havridaån ansluter på sträckan. 
Avrinningsområdet är 677 km2 stort varav 4,6 % 
utgörs av sjöyta och 64 % av skogsmark. En stor 
del av avrinningsområdet utgörs också av 
mossmarker där nationalparken Store Mosse väster 
om Hillerstorp är den största. Flera stora sjöar, bl a 
Flaten, Långasjön och Kävsjön ligger inom Storåns 
avrinningsområde.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är relativt stort, medelbredden är ca 18 m och lutningen är liten, 0,04 %. Vattendraget är till största del 
lugnflytande, ca 95 % domineras av denna strömtyp. I övriga delar dominerar svagt strömmande sträckor. Sand är det 
bottenmaterial som förekommer i störst omfattning. Mängden död ved var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av 
vattendraget var måttlig. Endast en bråkdel (0,4 %) av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra uppväxtområden för 
öring. En liten del (0,5 %) av vattendraget var kraftigt rensat, en något större del (5,5 %) var försiktigt rensad. Ca 10 % var 
påverkad av indämning. Det finns 2 vandringshinder, båda är definitiva hinder för öring. Dessa dammar används i samband 
med nyttjande av vattenkraft. Hindret vid Slättökvarn är det första från Bolmen och hit når bl a gös. Vid den övre, Forsheda 
kvarnagård, finns en ålyngelledare. Närmiljön domineras av åkermark (61 %).

Storåns ARO

grovdetritus 0,8
findetritus 0,9
lera 0,7
sand 2,8

grus 1,2
sten 0,8
block 0,8
häll 0,1

km23,73lugnflytande % av totala längden94,6
km1,36svagt strömmande % av totala längden5,4
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Storån (nedre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

10 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,1

Ej lämplig (klass 0) 444316 99,6
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2) 1620 0,4
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Slättökvarn 633305 137457 damm 1,9 n 22 Nej1 Kraftverk

Forsheda kvarnagård 633907 137855 damm 3,5 n 22 Ja ålyngelledare2 Kraftverk

indämt 2,49 km 9,9 %
försiktigt 
rensat

1,40 km 5,6 %

kraftigt rensat 0,12 km 0,5 %
torrfåra 0,07 km 0,3 %

1,9

Barr- blandskog 10
Lövskog 8
Hygge 4

Öppen mark 8
Åkermark 61
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 9

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Storån (mellan)

Vattendragssträckan Storån (mellan) rinner från 
Flaten norr om Hillerstorp i Gnosjö kommun till 
Lillån vid Forsheda i Värnamo kommun. Sträckan 
är, via digitalisering, uppmätt till 44216 m och 
saknar sjöar. Lillån från Hästhultasjön, Fläsebäcken 
och Lillån från Rannäsasjön ansluter längs sträckan. 
Avrinningsområdet är 537 km2 stort varav 4,8 % 
utgörs av sjöyta och 66 % av skogsmark. Store 
Mosse nationalpark utgör en betydande del av 
avrinningsområdet.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 50% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 11 m och lutningen är liten, 0,03 %. Vattendraget är till allra största del lugnflytande, hela 
99 % domineras av denna strömtyp. Sand är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning. Vattendraget har ett 
vackert meandrande lopp. Mängden död ved var liten på gränsen till måttligt vid inventeringstillfället. Skuggningen av 
vattendraget var högt. Endast en mycket liten andel (0,3 %) av vattendragets yta bedömdes ha möjliga - tämligen bra 
uppväxtområden för öring. Ca 6 % av vattendraget var rensat. Det finns 3 vandringshinder men inget av dem är definitivt 
hinder för öring. Närmiljön domineras av lika delar åkermark och barrskog/blandskog (30 %).

Storåns ARO

grovdetritus 1,2
findetritus 1,4
lera 0,5
sand 3,0

grus 0,2
sten 0,4
block 0,5
häll 0,0

km43,95lugnflytande % av totala längden99,4
km0,08svagt strömmande % av totala längden0,2
km0,18strömmande % av totala längden0,4
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Storån (mellan)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

6 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,4

Ej lämplig (klass 0) 459360 99,7
Möjlig, ej bra (klass 1 866 0,2
Tämligen bra (klass 2) 486 0,1
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Kvarnaveken 635248 138191 damm 0,5 N 10 Nej1 ingenting

Nedre damm i 
Hillerstorp

635658 138400 damm 0,5 n 10 Nej2 ingenting

Övre damm i Hillerstorp 635640 138425 damm 1,2 n 21 Nej3 ingenting

omgrävt 2,59 km 5,9 %

2,6

Barr- blandskog 30
Lövskog 9
Hygge 4

Öppen mark 18
Åkermark 30
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 9

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Storån (övre)

Vattendragssträckan Storån (övre) rinner från 
Långasjön till Flaten i Gnosjö kommun (mynnar vid 
Uppebo). Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 
12702 m och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 
208 km2 stort varav 3,7 % utgörs av sjöyta och 67 
% av skogsmark. Avrinningsområdet omfattar den 
norra kanten av Store Mosse nationalpark. Österån 
och Västerån mynnar båda i Långasjön.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 16 m och lutningen är liten, 0,04 %. Lugnflytande vatten dominerar i hela vattendraget 
likaså dominerar sand i bottenmaterialet. Så gott som hela sträckan har ett meandrande lopp. Mängden död ved i vattnet var 
liten vid karteringen. Skuggningen av vattendraget var hög - mycket hög. Inga delar bedömdes vara lämpliga som 
uppväxtområden för öring. En liten del av vattendraget var rensat, en betydligt större del var påverkad av indämning. Det 
finns 1 vandringshinder och det är definitivt för öring. Kraftverket har restaurerats och dammen reparerats sedan förra 
vandringshinderinventeringen 1994. Närmiljön domineras av barrskog/blandskog (65 %).

Storåns ARO

grovdetritus 1,1
findetritus 1,4
lera 1,0
sand 3,0

grus 1,2
sten 1,0
block 0,9
häll 0,0

km12,70lugnflytande % av totala längden100,0
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Storån (övre)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

48 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 178592 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Hultaström 635950 138825 Damm 3,2 n 22 Nej1 Kraftverk

indämt 5,82 km 45,9 %
försiktigt 
rensat

0,17 km 1,3 %

2,8

Barr- blandskog 65
Lövskog 5
Hygge 3

Öppen mark 9
Åkermark 15
Våtmark 2

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Havridaån

Havridaån är det största biflödet i Storåns nedersta 
del. Ån rinner från trakten av Kulltorp i Gnosjö 
kommun och mynnar i Storån ca 0,5 km söder om 
Åeke i Värnamo kommun. Havridaån har två grenar 
som börjar i Björsbosjön respektive Albosjön. 
Dessa rinner ihop vid Albonäs och ån passerar 
därefter Lanna och Bredaryd. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 17662 m utan sjöar och 
18162 m inklusive sjöar. Avrinningsområdet är 58 
km2 stort varav 1,2 % utgörs av sjöyta och 53 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 4,5 m och lutningen är liten, 0,07 %. Vattendraget är till största delen lugnflytande, 93 % 
domineras av denna strömtyp. I övriga delar av vattendraget dominerar svagt strömmande (5 %) och strömmande (2 %) 
vatten. Sand är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning. Mängden död ved i vatten var liten vid 
inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttligt på gränsen till högt. Endast en mycket liten andel (0,3 %) av 
vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra- mycket bra uppväxtområden för öring. En liten del bedömdes vara möjliga (2 
%). Ca 39 % av vattendraget var omgrävt eller kraftigt rensat. En mindre del var försiktigt rensad. En femtedel var påverkad 
av damm eller indämning. Det finns 3 vandringshinder där 2 är definitiva hinder för öring, (kraftverk i Bergadal och 
spegeldamm vid Lanna kvarn). Det 3: e hindret (trumma under väg) är partiellt för öring och definitivt för mört. Hindret 
skulle enkelt kunna åtgärdas genom förstärkning av höljan bakom. Närmiljön domineras av barrskog/blandskog (31 %) och 
åkermark (29 %).

Storåns ARO

grovdetritus 0,2
findetritus 1,1
lera 0,2
sand 2,7

grus 0,2
sten 0,2
block 0,5
häll 0,0

km16,46lugnflytande % av totala längden97,6
km0,91svagt strömmande % av totala längden5,4
km0,29strömmande % av totala längden1,7

0,80Damm ingår med km
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Havridaån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

54 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,9

Ej lämplig (klass 0) 79944 97,3
Möjlig, ej bra (klass 1 1899 2,3
Tämligen bra (klass 2) 242 0,3
Bra-mycket bra (klass 3 42 0,1

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 12810 15,6m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Bergadal 633900 137620 damm 2,5 n 22 Nej1 Kraftverk

Lanna Kvarn 1 634665 137680 trumma 0,3 n 21 Nej2 vägpassage

Lanna Kvarn 2 634675 137680 Damm 3 n 22 Nej3 spegeldamm

damm 0,80 km 4,8 %
indämt 2,88 km 17,1 %
försiktigt 
rensat

0,17 km 1,0 %

kraftigt rensat 0,31 km 1,8 %
omgrävt 6,52 km 38,6 %

2,3

Barr- blandskog 31
Lövskog 7
Hygge 12

Öppen mark 10
Åkermark 29
Våtmark 8

Hällmar
Bebyggelse mm 4

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lillån (Rannäsasjön)

Lillån (Rannäsasjön) rinner från Rannäsasjön och 
mynnar i Storån precis öster om Forsheda i 
Värnamo kommun. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 3065 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 34 km2 stort varav 9,4 % 
utgörs av sjöyta och 79 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2,5 m och lutningen är liten, 0,09 %. Lugnflytande vatten dominerar i hela vattendraget, 
sand och findetritus i bottenmaterialet. Mängden död ved var måttlig vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget 
var hög. Ingen del av vattendragets yta bedömdes utgöra några uppväxtområden för öring. Hela vattendraget var omgrävt. 
Det finns inga vandringshinder på sträckan. Närmiljön domineras av lövskog (33 %), myr (20 %) och öppen mark (18 %).

Storåns ARO

grovdetritus 1,5
findetritus 2,2
lera 1,3
sand 2,3

grus 0,0
sten 0,0
block 0,0
häll 0,0

km3,07lugnflytande % av totala längden100,0
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Lillån (Rannäsasjön)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

100 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,5

Ej lämplig (klass 0) 8369 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

omgrävt 3,07 km 100,0 %

2,7

Barr- blandskog 13
Lövskog 33
Hygge 3

Öppen mark 18
Åkermark 12
Våtmark 20

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Bäck från Bestorpasjön

Bäck från Bestorpasjön rinner från Bestorpasjön till 
Källundasjön vid Åminne bruksruiner i Värnamo 
kommun. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 
1575 m och saknar sjöar. Delar av vattendraget 
ingår i ett naturreservat.  Avrinningsområdet är ca 8 
km2 stort varav 6,2 % utgörs av sjöyta och resten 
utgörs av skogsmark, en mindre del betesmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 6 m och lutningen är hög, 1,1 %. Lite drygt hälften av vattendragssträckan är lugnflytande, 
60 % domineras av denna strömtyp. På en relativt lång sträcka (38 %) dominerar strömmande vatten. Grus är det 
bottenmaterial som förekommer i störst omfattning men det finns även en hel del findetritus, sten och block. Vid 
bruksruinerna i den nedre delen delar bäcken upp sig i flera fåror och rinner vidare till Källundasjön. Mängden död ved i 
vatten var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var liten på gränsen till måttligt. Endast en liten andel 
(5 %) av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra uppväxtområden för öring. En mindre del bedömdes vara möjliga (2 
%). Mer än hälften (58 %) av vattendraget var kraftigt rensat eller omgrävt. Ytterligare en del var försiktigt rensad (12 %). 
Damm eller indämt påverkar också sträckan. Det finns så många som 9 vandringshinder i det här relativt korta vattendraget 
(1,5 km). 7 av dem är definitiva för öring. Ett hinder är partiellt för öring med definitivt för mört. Samtliga dessa 8 hinder 
finns i de nedre delarna av vattendraget. Nedströms Bestorpasjöns utlopp har en fiskväg byggts (ett omlöp). Hindret är 
numera endast partiellt för mört. Närmiljön domineras av hedmark/öppen mark (48 %).

Storåns ARO

grovdetritus 0,7
findetritus 1,4
lera 0,0
sand 1,0

grus 1,8
sten 1,3
block 1,2
häll 0,1

km0,95lugnflytande % av totala längden61,5
km0,02svagt strömmande % av totala längden1,4
km0,60strömmande % av totala längden39,1

0,03Damm ingår med km
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Bäck från Bestorpasjön

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

88 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,5

Ej lämplig (klass 0) 11807 92,9
Möjlig, ej bra (klass 1 234 1,8
Tämligen bra (klass 2) 664 5,2
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 390 3,07m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Östra fåran 633532 138444 damm 4 n 22 Nej1 Ingenting

Västra fåran 633534 138434 naturligt hinder 5 j 22 Nej2 ingenting

Trumma västra gren 633533 138438 trumma 0,5 n 22 Nej3 Vägtrumma

Nedan huset 633527 138442 nat + damm 6,5 j 22 Nej4 Damm

Dammen 633517 138446 Damm 0,7 n 22 Nej5 Damm

Nedstr Bestorpasjöns 
utlopp

633465 138479 omlöp 0,8 j 10 Ja Omlöp6 ingenting

Utlopp sydvästra grenen 633529 138431 naturligt hinder 5 j 22 Nej7 ingenting

Damm sydvästra grenen 633527 138431 damm 1,5 n 22 Nej8 damm

Dämme uppstr damm i 
sydvästra grenen

633526 138435 damm 0 n 21 Nej9 Dämme

damm 0,03 km 1,9 %
indämt 0,71 km 45,8 %
försiktigt 
rensat

0,19 km 12,0 %

kraftigt rensat 0,55 km 35,4 %
omgrävt 0,36 km 23,6 %

1,4

Barr- blandskog 0
Lövskog 19
Hygge 10

Öppen mark 48
Åkermark 0
Våtmark 16

Hällmar
Bebyggelse mm 6

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Herrestadsån

Herrestadsån rinner från Sörsjön till Herrestadssjön 
och vidare ut i Storån i höjd med Fänestad i 
Värnamo kommun. De övre delarna kallas 
Björnbäcken. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 8418 m utan sjöar och 14118 inklusive 
sjöar. Avrinningsområdet är 93 km2 stort består 
mestadels av skogsmark

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2,5 m och lutningen är liten, 0,23 %. Drygt hälften av vattendragssträckan är lugnflytande 
och på 35 % dominerar strömmande vatten. Sand är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning men det finns 
även en del findetritus. Mängden död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var hög. 
Endast en liten andel (2 %) av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra uppväxtområden för öring. En större andel 
bedömdes vara möjliga (35 %). Ca en tredjedel (34 %) av vattendraget var omgrävt eller kraftigt rensat. Ytterligare en liten 
del var försiktigt rensad (2 %). Damm påverkar 2 % av sträckan. Det finns 3 vandringshinder på sträckan varav ett är 
definitivt för öring (kraftverk vid Herrestad). Ett är partiellt för öring och definitivt för mört. Det är ett naturligt hinder som 
beror på att bråte har fastnat vid ett omkullfallet träd och som dämmer bäcken. Ytterligare ett hinder är partiellt för mört (en 
ålkista nedströms Sörsjön). Närmiljön domineras av barr/blandskog (44 %) följt av lövskog (22 %).

Storåns ARO

grovdetritus 1,4
findetritus 1,7
lera 0,5
sand 2,6

grus 0,1
sten 0,3
block 0,5
häll 0,0

km4,95lugnflytande % av totala längden59,9
km2,92svagt strömmande % av totala längden35,4
km0,55strömmande % av totala längden6,6

0,16Damm ingår med km
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Herrestadsån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

35 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 12045 62,7
Möjlig, ej bra (klass 1 6751 35,1
Tämligen bra (klass 2) 125 0,7
Bra-mycket bra (klass 3 295 1,5

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 685 3,565m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Herrestad 634220 138425 damm 5 n 22 Nej1 Kraftverk

Uppströms Gunnen 634042 138743 naturligt hinder 0,3 j 21 Nej2 ingenting

Nedströms Sörsjön 633983 138955 ålkista 0,1 n 10 Nej3 ingenting

damm 0,16 km 1,9 %
försiktigt 
rensat

0,16 km 1,9 %

kraftigt rensat 0,27 km 3,2 %
omgrävt 2,59 km 31,4 %

2,6

Barr- blandskog 44
Lövskog 22
Hygge 5

Öppen mark 11
Åkermark 8
Våtmark 10

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lillån (Hästhultasjön-Storån)

Lillån (Hästhultasjön-Storån) rinner från 
Hästhultasjön ner till Storån en km norr om High 
Chaparral i Gnosjö kommun. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 5278 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 35 km2 stort varav 5 % 
utgörs av sjöyta och 84 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 3 m och lutningen är liten, 0,08 %. På större delen av vattendraget dominerar lugnflytande 
vatten, 96 % men det finns ett par sträckor där svagt strömmande vatten dominerar (4 %). Sand är det bottenmaterial som 
förekommer i allra största omfattningen. I de nedre delarna har ån ett meandrande lopp. Mängden död ved i vatten var liten 
vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. Ca 7 % av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra 
uppväxtområden för öring, en något mindre andel bedömdes vara möjliga men inte bra (6 %). Den övre delen av 
vattendraget närmast Hästhultasjön var kraftigt rensat (6 %). En större andel var försiktigt rensad (53 %). Det finns 1 
vandringshinder på sträckan och det är partiellt för öring och definitivt för mört. Det är en damm i Morfors som idag är 
avsänkt. Med en enkel åtgärd skulle detta hinder kunna bli passerbart. Närmiljön domineras av barr/blandskog och myrmark 
(43 respektive 39 %).

Storåns ARO

grovdetritus 1,0
findetritus 1,7
lera 0,8
sand 2,9

grus 1,5
sten 1,2
block 0,8
häll 0,0

km5,08lugnflytande % av totala längden96,2
km0,20svagt strömmande % av totala längden3,8
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Lillån (Hästhultasjön-Storån)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

6 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 13657 87,3
Möjlig, ej bra (klass 1 906 5,8
Tämligen bra (klass 2) 1083 6,9
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Mofors 635240 138105 damm 0,4 N 21 Nej1 Ingenting

försiktigt 
rensat

2,82 km 53,5 %

kraftigt rensat 0,30 km 5,6 %

2,0

Barr- blandskog 43
Lövskog 11
Hygge 2

Öppen mark 0
Åkermark 4
Våtmark 39

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Kvarnaboån

Kvarnaboån rinner från våtmarkerna söder om 
Abborrakull ner till Hästhultasjön i Gnosjö 
kommun. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 
5913 m och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 8 
km2 stort varav största delen består av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2,5 m och lutningen är hög, 1,8 %. Strömförhållandena i vattendraget är varierande där de 
strömmande partierna dominerar (svagt strömmande 36 %, strömmande 32 %) med ett stort inslag av lugnflytande (31 % 
varav en damm utgör 4 %). Det finns även en liten sträcka där forsande vatten dominerar. Bottenmaterialet är också 
varierande där sand förekommer i störst omfattning men där findetritus, grus, sten och block är vanliga. Mängden död ved i 
vatten var liten vid inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var måttlig. Hela 32 % av vattendragets yta 
bedömdes ha tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring, en mindre andel bedömdes vara möjliga men inte bra 
(15 %). Ca 19 % var kraftigt rensat eller omgrävt, 6 % var försiktigt rensat. Det finns även damm på sträckan. De goda 
strömförhållandena återspeglas i antalet vandringshinder, här finns 11 hinder. Majoriteten, 9 st, är definitiva för öring. Det är 
4 dammar, 1 kraftverk, 1 vägtrumma och 3 naturliga hinder. De övriga två är partiella för öring och definitiva för mört 
(vägtrumma, naturligt hinder). Närmiljön domineras av barr/blandskog (59 %).

Storåns ARO

grovdetritus 0,5
findetritus 1,2
lera 0,4
sand 1,7

grus 1,1
sten 1,0
block 1,0
häll 0,0

km1,83lugnflytande % av totala längden31,4
km2,15svagt strömmande % av totala längden36,8
km1,89strömmande % av totala längden32,5
km0,04forsande % av totala längden0,8

0,08Damm ingår med km
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Kvarnaboån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

20 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,5

Ej lämplig (klass 0) 5811 53,7
Möjlig, ej bra (klass 1 1577 14,6
Tämligen bra (klass 2) 1900 17,6
Bra-mycket bra (klass 3 1537 14,2

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 640 5,912m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Kvarnabo 635793 138077 kraftverk 3 n 22 Nej1 Kraftverk

Kvarnabo 
husbehovskvarn

635810 138083 naturligt/gammal
 kvarn

1,5 j 22 Nej2 Ingenting

Bro vid Kvarnabo 635832 138094 trumma 0,2 n 21 Nej3 Bro

Kvarnabo damm 635847 138096 damm 3 n 22 Nej4

Granvik 635888 138107 damm 0,6 n 22 Nej5

Lisebo övre damm 635905 138113 naturligt hinder 3 j 22 Nej6 Ingenting

Lisebo nedre damm 635912 138114 naturligt hinder 1 j 21 Nej7 Ingenting

Lisebo övre nat 635916 138116 damm 1,5 n 22 Nej8

Lisebo nedre nat 635923 138120 damm 0,8 n 22 Nej9 Gångbro

Nedanför vandringsled 636004 138056 naturligt hinder 0,5 j 22 Nej10

Vandringsled 636020 138057 Trumma 0,5 N 22 Nej11 Väg

damm 0,08 km 1,4 %
försiktigt 
rensat

0,34 km 5,8 %

kraftigt rensat 0,77 km 13,2 %
omgrävt 0,37 km 6,3 %
torrfåra 0,09 km 1,6 %

1,8

Barr- blandskog 59
Lövskog 4
Hygge 6

Öppen mark 5
Åkermark 0
Våtmark 26

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Fläsebäcken

Fläsebäcken rinner genom Gnosjö kommun, från 
Kävsjön och ut i Storån vid Håkanstorp strax söder 
om Hillerstorp. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 4712 m. Avrinningsområdet är 49 km2 
stort varav 4,7 % utgörs av sjöyta och 18 % av 
skogsmark. Store Mosse nationalpark utgör större 
delen av avrinningsområdet.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2,5 m och lutningen är liten, 0,1 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras av 
lugnflytande (94 %) vatten med inslag av partier där svagt strömmande dominerar (6 %). Bland bottenmaterialen är sand 
vanligast. Mängden död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var måttlig på 
gränsen till hög. Hela vattendraget bedömdes inte ha några lämpliga uppväxtområden för öring. Över hälften av sträckan var 
omgrävt eller kraftigt rensat 59 %. En mindre del (6 %) var försiktigt rensat. Det finns inga vandringshinder i vattendraget. 
Närmiljön domineras av barr/blandskog (39 %).

Storåns ARO

grovdetritus 1,0
findetritus 1,9
lera 0,3
sand 2,7

grus 0,4
sten 0,4
block 0,1
häll 0,0

km4,45lugnflytande % av totala längden94,3
km0,27svagt strömmande % av totala längden5,7
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Fläsebäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

54 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,9

Ej lämplig (klass 0) 15946 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

försiktigt 
rensat

0,29 km 6,2 %

kraftigt rensat 0,45 km 9,6 %
omgrävt 2,36 km 50,1 %

2,4

Barr- blandskog 39
Lövskog 11
Hygge 0

Öppen mark 9
Åkermark 18
Våtmark 21

Hällmar
Bebyggelse mm 2

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)

117



Marieholmskanalen

Marieholmskanalen rinner mellan Mosjön och 
Flaten i Gnosjö kommun. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 1857 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 52 km2 stort varav 7,1 % 
utgörs av sjöyta och 90 % av skogsmark. Förutom 
Mosjön ligger även Skärvsjön, Byasjön och 
Grädesjön inom avrinningsområdet.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 8 m och lutningen är liten, 0,1 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras uteslutande 
av lugnflytande vatten. Bland bottenmaterialen är sand absolut vanligast följt av findetritus. Mängden död ved i vatten var 
liten vid inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var hög. Ingen del av vattendraget bedömdes ha några 
lämpliga uppväxtområden för öring. Hela vattendraget är omgrävt och utgörs av en brädsatt kanal som har använts för 
pråmtransport av hackelse från Hackelseverket i Marieholm till järnvägen i Hillerstorp. Det finns inga vandringshinder i 
vattendraget. Närmiljön är heterogen och består av lika delar barr/blandskog, hedmark, åkermark och lövskog.

Storåns ARO

grovdetritus 1,0
findetritus 2,0
lera 2,0
sand 3,0

grus 0,0
sten 0,0
block 0,0
häll 0,0

km1,86lugnflytande % av totala längden100,0
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Marieholmskanalen

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

100 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 14137 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

omgrävt 1,86 km 100,0 %

2,8

Barr- blandskog 29
Lövskog 20
Hygge 1

Öppen mark 25
Åkermark 22
Våtmark 0

Hällmar
Bebyggelse mm 2

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Modalaån

Vattendragssträckan Modalaån rinner från 
Kacklesjön (nedströms Byasjön) till Mosjön i 
Gnosjö kommun. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 1299 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 24 km2 stort varav 3,3 % 
utgörs av sjöyta och 94 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 4 m och lutningen är tämligen hög, 0,95 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras av 
svagt strömmande (49 %) och strömmande (29 %) vatten. Bland bottenmaterialen är block och sten vanligast följt av sand. 
Mängden död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var måttlig. Det finns ett 
litet kvillområde i vattendraget. Så stor andel som 75 % av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra uppväxtområden för 
öring. Detta är den största andelen för vattendragen inom detta projekt. Ca 51 % av vattendraget är kraftigt rensat, resten är 
försiktigt rensat. Det finns 3 vandringshinder i vattendraget. Två av dem (dammar) är definitiva för öring. Det tredje är ett 
naturligt fall som är partiellt för öring men definitivt för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (40 %).

Storåns ARO

grovdetritus 0,7
findetritus 0,6
lera 0,0
sand 1,3

grus 1,0
sten 1,9
block 2,0
häll 0,0

km0,28lugnflytande % av totala längden21,7
km0,64svagt strömmande % av totala längden50,7
km0,38strömmande % av totala längden30,2

0,03Damm ingår med km
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Modalaån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

51 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,0

Ej lämplig (klass 0) 1034 21,2
Möjlig, ej bra (klass 1 170 3,5
Tämligen bra (klass 2) 3663 75,3
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 182 3,73m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Damm uppstr bro vid 
Modala

636381 138487 Damm 1,2 n 22 Nej1 tröskel för damm

Raserad damm uppstr 
bro vid Modala

636390 138489 Damm 2,5 N 22 Nej2 Ingenting

Mo 2 636405 138492 Naturligt hinder 2 j 21 Nej175

damm 0,03 km 2,6 %
försiktigt 
rensat

0,64 km 50,6 %

kraftigt rensat 0,66 km 52,1 %

1,9

Barr- blandskog 40
Lövskog 0
Hygge 7

Öppen mark 33
Åkermark 0
Våtmark 21

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Västerån nedre

Vattendragssträckan Västerån (nedre) rinner från 
Ugglekullsåns inlopp i Lomsjöån och ner till 
Långasjön i Vaggeryds kommun. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 15695 m exklusive sjöar 
och 16195 m inklusive Ålarydssjön. 
Avrinningsområdet är 81 km2 stort varav 3,7 % 
utgörs av sjöyta och 88 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande strömmande forsande

Äldre karteringar (1994-1996) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotopkarteringsmetodiken 
användes. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget karterades 1994 med en äldre metodik än den nuvarande. Vattendraget är relativt stort, medelbredden är ca 13 
m och lutningen är ganska liten, 0,37 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras av lugnflytande vatten (65 % varav 
14 % utgörs av damm) med inslag av partier där strömmande (23 %) och forsande (12 %) dominerar. En del mycket fina 
öringbiotoper noterades. Bland bottenmaterialen är sand vanligast. Död ved i vatten karterades inte 1994. Skuggningen av 
vattendraget var måttlig. Ca 18 % av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring. 
För 12 % bedömdes biotoperna vara möjliga men inte bra. Rensning registrerades inte på samma sätt med den här äldre 
metoden. På sträckor som uppgår till 4 % av vattendraget finns dock angivet att rensning förekommer. Det finns hela 10 
vandringshinder i vattendraget. 5 (alla dammar) är definitiva för öring. De övriga är hinder som är passerbara för öring men 
partiella för mört (samtliga relativt enkla att åtgärda). Närmiljön domineras av barr/blandskog (59 %).

Storåns ARO

grovdetritus
findetritus 0,1
lera
sand 1,8

grus 1,3
sten 1,3
block 1,0
häll

km10,27lugnflytande % av totala längden71,8
km3,57strömmande % av totala längden24,9
km1,86forsande % av totala längden13,0

1,39Damm ingår med km
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Västerån nedre

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

9 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Ej lämplig (klass 0) 116454 70,4
Möjlig, ej bra (klass 1 19255 11,6
Tämligen bra (klass 2) 2305 1,4
Bra-mycket bra (klass 3 27517 16,6

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 86620 52,33m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Föreberg 636544 138971 Damm 2 22 Nej1 Damm

Rydfors 1 636690 138915 Damm 0,4 10 Nej2 Ingenting

Rydfors 2 636695 138905 Naturligt hinder 0,5 j 10 Nej3

Ålaryds kvarn 636690 138885 Damm 4 22 Nej4 Damm

Åby träindustri 636815 138820 Damm 0,2 10 Nej5 Damm

Åkroken 1 636980 138823 Damm 9 22 Nej6 Vattenkraftverk

Åkroken 2 637000 138810 Damm 1 22 Nej7 Damm

Nyholm 637098 138768 Damm 1,5 22 Nej8 Vattenkraftverk

Nyholm 2 637140 138795 Naturligt hinder 0,5 j 10 Nej9

Nyholm 3 637145 138797 Naturligt hinder 0,2 j 10 Nej10

damm 1,39 km 9,7 %
rensning finns 0,68 km 4,7 %

1,5

Barr- blandskog 59
Lövskog 6
Hygge 11

Öppen mark 6
Åkermark 3
Våtmark 9

Hällmar
Bebyggelse mm 5

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Västerån övre (Lomsjöån)

Vattendragssträckan Västerån övre (Lomsjön) 
rinner från Stensjön och mynnar i Västerån 
västnordväst om Kåveryd i Vaggeryds kommun. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 3804 m 
exklusive sjöar och 4355 m inklusive Lomsjön. 
Avrinningsområdet är 20 km2 stort varav 5 % 
utgörs av sjöyta. Övrig mark består till största delen 
av skogsmark med inslag av myr- och mossmarker.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Äldre karteringar (1994-1996) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotopkarteringsmetodiken 
användes. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget karterades 1994 med en äldre metodik än den nuvarande. Vattendragets medelbredd är ca 6 m och lutningen är 
hög, 1,2 %. Strömförhållandena i vattendraget är varierande där de lugnflytande partierna dominerar i ca hälften av sträckan. 
De svagt strömmande och de strömmande partierna dominerar på 9 % respektive 29 % av sträckan. Det finns även en ganska 
lång sträcka där forsande vatten dominerar. Även bottenmaterialens förekomster varierar med ungefär lika delar grus, sten, 
block och sand. Död ved i vatten karterades inte 1994. Skuggningen av vattendragsytan var måttlig. Ca 18 % av 
vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring. För 12 % bedömdes biotoperna vara 
möjliga men inte bra. Rensning registrerades inte på samma sätt med den här äldre metoden och för ingen del av 
vattendraget är rensningsgrad angivet. Damm finns på 8 % av sträckan. Det finns hela 10 vandringshinder i vattendraget. 3 
av dem är definitiva för öring (damm, sjöutlopp, naturligt), 2 (naturliga) är partiella för öring och definitiva för mört, 1 
(naturligt) är partiellt för både öring och mört. 4 (naturliga) är passerbara för öring men utgör hinder för mört – samtliga 
dessa fyra är relativt enkla att åtgärda. Närmiljön domineras av barr/blandskog (63 %).

Storåns ARO

grovdetritus
findetritus 0,4
lera
sand 1,5

grus 1,7
sten 1,6
block 1,4
häll

km1,92lugnflytande % av totala längden54,8
km0,34svagt strömmande % av totala längden9,8
km1,09strömmande % av totala längden31,3
km0,45forsande % av totala längden12,9

0,31Damm ingår med km
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Västerån övre (Lomsjöån)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

8 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Ej lämplig (klass 0) 12781 61,5
Möjlig, ej bra (klass 1 1820 8,8
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3 6176 29,7

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 9270 44,62m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Lomsjöån 1 637325 138815 Naturligt hinder 0,5 20 Nej1

Lomsjöån 2 637345 138800 Naturligt hinder 0,2 10 Nej2

Lomsjöån 3 637405 138755 Naturligt hinder 3 j 22 Nej3

Lomsjöån 4 637410 138750 Naturligt hinder 0,4 20 Nej4

Lomsjöån 5 637425 138740 Naturligt hinder 0,5 j 20 Nej5

Lomsjöån 6 637477 138733 Naturligt hinder 2 j 11 Nej6

Lomsjöån 7 637505 138720 Naturligt hinder 1 21 Nej7

Lomsjöån 8 637510 138720 Naturligt hinder 0,7 21 Nej8

Lomsjö 637520 138715 Damm 3 22 Nej9 Ingenting

Stensjöns utlopp 637685 138720 Sjöutlopp 0,7 22 Nej10 Tröskel för 
sjöytan

damm 0,31 km 8,8 %

1,6

Barr- blandskog 63
Lövskog 0
Hygge 11

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 26

Hällmar
Bebyggelse mm 1

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Älgabäcken

Älgabäcken rinner från Kolasjön ner till Storån vid 
Kyllås: Den hör till både Gislaveds och Vaggeryds 
kommuner. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt 
till 6059 m och saknar sjöar. Inom 
avrinningsområdet finns dock flera sjöar, t ex 
Voxtorpasjön och Hällesjö. Avrinningsområdet är 
25 km2 stort varav 6,4 % utgörs av sjöyta och 84 % 
av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Äldre karteringar (1994-1996) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotopkarteringsmetodiken 
användes. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget karterades 1994 med en äldre metodik än den nuvarande Vattendragets medelbredd är ca 16 m och lutningen är 
hög, 1,1 %. Strömförhållandena i vattendraget är varierande där de strömmande partierna dominerar (svagt strömmande 9 %, 
strömmande 50 %) med ett stort inslag av lugnflytande (34 % varav en damm utgör 30 %). Det finns även en sträcka där 
forsande vatten dominerar (en fin öringbiotop med både sten och grus). Även bottenmaterialet är varierande där block är det 
som förekommer i störst omfattning. Även sand, grus och sten är vanliga. Död ved i vatten karterades inte 1994. 
Skuggningen av vattendraget var måttlig. Hela 27 % av vattendragets yta bedömdes ha bra – mycket bra uppväxtområden 
för öring, en mindre andel bedömdes vara möjliga – tämligen bra (ca 3 %). Rensning registrerades inte på samma sätt med 
den här äldre metoden och för ingen del av vattendraget är rensningsgrad angivet. Damm finns på 10 % av sträckan. De 
goda strömförhållandena återspeglas i antalet vandringshinder, här finns 11 hinder. 5 av dem är definitiva för öring, samtliga 
utgörs av dammar. 3 är partiella för öring och definitiva för mört och 2 är passerbara för öring men definitiva för mört. Fyra 
av dessa hinder är regleringsdammar till fiskdammar (hinder som går att avhjälpa med utlagda block) och det femte är en 
vägtrumma som ligger fel. 1 hinder, ett naturligt, är bara partiellt för mört. Närmiljön domineras av barr/blandskog (62 %).

Storåns ARO

grovdetritus
findetritus
lera
sand 1,5

grus 1,4
sten 1,2
block 1,6
häll

km2,11lugnflytande % av totala längden38,8
km0,38svagt strömmande % av totala längden6,9
km3,01strömmande % av totala längden55,3
km0,57forsande % av totala längden10,6

0,63Damm ingår med km
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Älgabäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

10 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Ej lämplig (klass 0) 36630 69,0
Möjlig, ej bra (klass 1 1316 2,5
Tämligen bra (klass 2) 474 0,9
Bra-mycket bra (klass 3 14678 27,6

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 31460 59,25m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Kyllefors 637087 138728 Damm 1 22 Nej1 Prydnadsdamm

Ängsfors 637175 138692 Damm 3 22 Nej2 Ingenting

Bergfors 2 637198 138682 Trumma 0,3 21 Nej3 Kulvert

Bergfors 637200 138677 Damm 2 22 Nej4 Damm

Stockakärret 637267 138640 Naturligt hinder 1 10 Nej5

Åbygget 1 637325 138563 Damm 0,3 20 Nej6 Reglering av 
fiskdammar.

Åbygget 2 637320 138560 Damm 0,3 21 Nej7 Reglering av 
fiskdammar.

Åbygget 3 637321 138560 Damm 0,2 20 Nej8 Reglering av 
fiskdammar.

Åbygget 4 637319 138559 Damm 0,5 21 Nej9 Reglering av 
fiskdammar.

Hultafors 637300 138545 Damm 3 22 Nej10 Vattenkraftverk

Åsafors 637275 138513 Damm 3 22 Nej11 Damm

damm 0,63 km 11,6 %

1,8

Barr- blandskog 62
Lövskog 2
Hygge 12

Öppen mark 0
Åkermark 1
Våtmark 17

Hällmar
Bebyggelse mm 6

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Österån nedre (från Ryasjön)

Vattendragssträckan Österån (nedre, från Ryasjön) 
rinner från Ryasjön i Vaggeryds kommun och 
mynnar i Långasjön, Gnosjö kommun, drygt 8 km 
nordost om Hillerstorp. De övre delarna kallas även 
Ulvhultsån. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt 
till 28502 m och saknar sjöar. Avrinningsområdets 
storlek är 100 km2 varav 4 % utgörs av sjö och 46 
% av skogsmark. Övrig mark består till stor del av 
myrmarker.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Äldre karteringar (1994-1996) av vattenbiotoper och vandringshinder. En förlaga till biotopkarteringsmetodiken 
användes. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget karterades 1994 med en äldre metodik än den nuvarande Vattendragets medelbredd är ca 22 m och lutningen är 
ganska liten, 0,3 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras av lugnflytande vatten (87 % varav 16 % utgörs av damm) 
med inslag av partier där strömmande (12 %) dominerar. En del fina öringbiotoper noterades. Bottenmaterialet varierar där 
sand och grus är vanligast. Död ved i vatten karterades inte 1994. Skuggningen av vattendraget var låg. Det finns ett 
kvillområde med fina öringbiotoper mellan Grytås och Skogsfors. Endast 4 % av vattendragets yta bedömdes ha tämligen 
bra – mycket bra uppväxtområden för öring. Rensning registrerades inte på samma sätt med den här äldre metoden. På 
sträckor som uppgår till 5 % av vattendraget finns dock angivet att rensning förekommer. Damm finns på 14 % av sträckan. 
I vattendraget finns 9 hinder (alla är dammar) där så många som 8 är definitiva för öring. 1 är partiellt för öring men 
definitivt för mört. Eventuella åtgärder för dessa hinder består av fiskväg + minimitappning. Närmiljön domineras av 
barr/blandskog (52 %).

Storåns ARO

grovdetritus
findetritus 0,6
lera
sand 1,8

grus 1,2
sten 0,6
block 0,5
häll

km24,69lugnflytande % av totala längden100,6
km0,31svagt strömmande % av totala längden1,3
km3,50strömmande % av totala längden14,3

3,97Damm ingår med km
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Österån nedre (från Ryasjön)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

13 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Ej lämplig (klass 0) 408490 95,1
Möjlig, ej bra (klass 1 2088 0,5
Tämligen bra (klass 2) 2273 0,5
Bra-mycket bra (klass 3 16579 3,9

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 284950 66,36m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Älghammar 636745 139305 Damm 3 22 Nej1 Ingenting 

(troligtvis)
Stensfors 636910 139338 Damm 2,2 22 Nej2 Prydnadsdamm

Stensö 636950 139340 Damm 2,7 21 Nej3 Prydnadsdamm

Ljungafors 636990 139330 Damm 0,7 22 Nej4 Damm

Hallafors 637055 139290 Damm 2 22 Nej5 Prydnadsdamm

Uljehult nedre 637130 139260 Damm 1,5 22 Nej6 Damm

Uljehult övre 637145 139238 Damm 3 22 Nej7 Damm

Skogsfors 637468 139195 Damm 3 22 Nej8 Damm

Ryd 637500 139185 Damm 2,5 22 Nej9 Damm

damm 3,97 km 16,2 %
rensning finns 1,41 km 5,8 %

1,3

Barr- blandskog 52
Lövskog 2
Hygge 9

Öppen mark 10
Åkermark 2
Våtmark 24

Hällmar
Bebyggelse mm 2

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Österån övre

Vattendragssträckan Österån (övre) rinner från 
Långvattnet och genom ett stort antal sjöar ner till 
Ryasjön där den mynnar. Sträckan ligger i 
Vaggeryds kommun, ca 7 km öster om Vaggeryd. 
Sjöarna som passeras på vägen är Rödvattnet, 
Bongebosjön, Bongebogöl, Lersjön, Körningen, 
Brandsjön, Holmsjön Kroksjön och Länsgölen. 
Vattendragssträckans längd utan sjöar är, via 
digitalisering, uppmätt till 6302 m och inklusive 
sjöar är sträckan 12502 m. Avrinningsområdets 
storlek är 32,6 km2 varav 10 % utgörs av sjöyta och 
67 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande forsande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 3,5 m och lutningen är liten, 0,4 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras av 
lugnflytande vatten (70 %). Sträckor där svagt strömmande dominerar står för 21 %. En forssträcka finns noterad. Bland 
bottenmaterialen är block vanligast följt av findetritus, sand och sten. Mängden död ved i vatten var liten vid 
inventeringstillfället medan skuggningen av vattendraget var måttlig. Det finns två kvillområden. Det ena delar upp sig i ett 
brant fall mot Lersjön. Ca 12 % av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra – mycket bra uppväxtområden för öring. 23 
% bedömdes vara möjliga med inte bra. Ca 15 % av vattendraget är kraftigt rensat eller omgrävt, 17 % är försiktigt rensat. 
Dessutom finns indämda sträckor (6 %) samt en kulverterad (0,1 %). Det finns 6 vandringshinder i vattendraget där 1 är 
definitivt för öring (gammal kvarn), 2 är partiella för öring men definitiva för mört (vägtrumma, naturligt) och 3 hinder är 
passerbara för öring men partiella för mört (två vägtrummor och ett sjöutlopp). Närmiljön domineras av barr/blandskog (68 
%).

Storåns ARO

grovdetritus 1,0
findetritus 1,6
lera 0,3
sand 1,4

grus 1,2
sten 1,6
block 2,0
häll 0,3

km4,41lugnflytande % av totala längden69,9
km1,34svagt strömmande % av totala längden21,3
km0,51strömmande % av totala längden8,1
km0,04forsande % av totala längden0,7
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Österån övre

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

19 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,7

Ej lämplig (klass 0) 14080 65,5
Möjlig, ej bra (klass 1 4873 22,6
Tämligen bra (klass 2) 1834 8,5
Bra-mycket bra (klass 3 727 3,4

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Tostarp 637640 139126 trumma 0,5 n 21 Nej1 vägpassage

Stensjöns utlopp 637702 139095 sjöutlopp 0,2 n 10 Nej2 Ingenting

Brandsjöns inlopp 637998 139035 trumma 0,2 n 10 Nej3 skogsväg

Uppstr Lersjön 638140 139080 naturligt hinder 3,5 j 21 Nej4 ingenting

Bongebo kvarn 638167 139052 gammal kvarn, 
naturligt hinder

6,5 j 22 Nej5 ingenting

Bron ned Långvattnet 638246 138837 trumma 0,1 n 10 Nej6 trumma

indämt 0,38 km 6,0 %
försiktigt 
rensat

1,09 km 17,3 %

kraftigt rensat 0,80 km 12,7 %
omgrävt 0,15 km 2,4 %
kulverterat 0,01 km 0,1 %

1,6

Barr- blandskog 68
Lövskog 3
Hygge 5

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 24

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Lillån (Draven)

Vattendragssträckan Lillån (Draven) ligger i 
sydöstra delen av Gislaveds kommun. Lillån rinner 
från Draven ner till Bolmen. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 10213 m och saknar 
sjöar. Flera mindre vattendrag t ex 
Sunneråsabäcken och Belån mynnar i Lillån. 
Avrinningsområdet är 177 km2 stort varav 4,5 % 
utgörs av sjöyta och 51 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 4,5 m och lutningen är liten, 0,04 %. Strömförhållandena i vattendraget domineras helt av 
lugnflytande vatten. Lera är det vanligaste bottenmaterialet följt av grov- och findetritus. Död ved i vatten saknades helt och 
hållet. Skuggningen av vattendraget var måttlig. Ingen del bedömdes ha lämpliga uppväxtområden för öring. Hela 
vattendraget är omgrävt, Lillån är numera en kanal mellan Draven och Bolmen. I vattendraget finns 1 hinder (Dravens 
utlopp) som är partiellt för öring men definitivt för mört. Närmiljön domineras av åkermark (74 %).

Bolmen

grovdetritus 2,0
findetritus 2,1
lera 2,6
sand 0,3

grus 0,0
sten 0,9
block 0,9
häll 0,0

km10,21lugnflytande % av totala längden100,0
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Lillån (Draven)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

100 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,0

Ej lämplig (klass 0) 53783 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Dravens utlopp 633816 137034 sjöutlopp n 21 Nej1

omgrävt 10,21 km 100,0 %

1,9

Barr- blandskog 1
Lövskog 5
Hygge 0

Öppen mark 6
Åkermark 74
Våtmark 13

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Sunneråsabäcken

Vattendragssträckan Sunneråsabäcken ligger i 
sydöstra delen av Gislaveds kommun och rinner 
från Agnsjön ner till Lillån (Draven). Sträckan är, 
via digitalisering, uppmätt till 4146 m och saknar 
sjöar. Uppströms ligger förutom Agnsjön även 
Flaten och Stumsjön. Avrinningsområdet är 23 km2 
varav 4,8 % utgörs av sjöyta och 59 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2 m (om dammar ingår så är medelbredden dock 20 m) och lutningen är liten, 0,46 %. 
Övervägande delen av vattendragssträckan är lugnflytande, 89 % domineras av denna strömtyp (varav damm utgör 14 %). 
Svagt strömmande vatten dominerar på 7 % och strömmande på 4 %. Findetritus är det bottenmaterial som förekommer i 
störst omfattning. Mängden död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. 
Endast en ytterst liten andel (1 %) av vattendragets yta bedömdes ha möjliga eller bra uppväxtområden för öring. Ca 75 % 
av vattendraget var omgrävt. Ytterligare en del var försiktigt rensad (9 %). Damm eller indämt påverkar också. Det finns 5 
vandringshinder på sträckan varav 3 (dammar) är definitiva för öring. 1 hinder (ovan Gröne damm) är partiellt för öring och 
för mört. Det är naturligt och kan åtgärdas genom upprensning. 1 hinder är en gammal kvarndamm som är partiellt för öring 
och definitivt för mört. Närmiljön domineras av åkermark (38 %) följt av barr/blandskog (28 %).

Bolmen

grovdetritus 0,0
findetritus 2,3
lera 0,5
sand 1,1

grus 0,4
sten 0,5
block 0,4
häll 0,0

km3,69lugnflytande % av totala längden101,4
km0,28svagt strömmande % av totala längden7,6
km0,18strömmande % av totala längden5,0

0,51Damm ingår med km
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Sunneråsabäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

89 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,1

Ej lämplig (klass 0) 85836 98,9
Möjlig, ej bra (klass 1 609 0,7
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3 314 0,4

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 79680 91,84m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Sunnerås 633033 137171 damm 1 n 22 Nej1

Kvarnhem 633045 137135 damm 5 n 22 Nej2 ingenting

Kvarnhem övre 633060 137130 damm 2 n 22 Nej3 damm

Ovan Gröne damm 633084 137099 naturligt hinder 0,2 j 11 Nej4 ingenting

Kvarnen ovan Gröne 
damm

633082 137095 damm 1 n 21 Nej5 ingenting

damm 0,51 km 14,0 %
indämt 0,09 km 2,5 %
försiktigt 
rensat

0,37 km 10,1 %

omgrävt 3,09 km 84,8 %
torrfåra 0,09 km 2,6 %

2,0

Barr- blandskog 28
Lövskog 4
Hygge 1

Öppen mark 19
Åkermark 38
Våtmark 7

Hällmar
Bebyggelse mm 4

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Belån

Vattendragssträckan Belån ligger i sydöstra delen 
av Gislaveds kommun. Ån rinner från Hösjön 
genom Kållerstad och längs Dravens södra kant 
söder om Väcklinge. Sträckan är, via digitalisering, 
uppmätt till 10784 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 29 km2 stort varav 2,4 % 
utgörs av sjöyta och 55 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2,4 m och lutningen är liten, 0,27 %. Övervägande delen av vattendragssträckan är 
lugnflytande, 90 % domineras av denna strömtyp. Svagt strömmande vatten dominerar på resten. Findetritus är det 
bottenmaterial som förekommer i störst omfattning tätt följd av grovdetritus. Även sand är vanligt. Mängden död ved i 
vatten var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var också liten. En liten andel (6 %) av vattendragets 
yta bedömdes ha möjliga men inte bra uppväxtområden för öring. En ännu mindre andel bedömdes vara tämligen bra (1 %). 
Ca 72 % av vattendraget var omgrävt eller kraftigt rensad. Ytterligare en del var försiktigt rensad (12 %). Damm påverkar 
också. Det finns 4 vandringshinder på sträckan där 2 är definitiva för öring (två dammar). 1 hinder, en vägpassage, är 
partiellt för öring och för mört. 1 hinder är partiellt för öring men definitivt för mört (ett dämme för vattenuttag). Närmiljön 
domineras av barr/blandskog (31 %) följt av åkermark (26 %).

Bolmen

grovdetritus 1,9
findetritus 2,1
lera 0,5
sand 1,6

grus 0,6
sten 0,6
block 0,2
häll 0,0

km9,73lugnflytande % av totala längden90,5
km1,06svagt strömmande % av totala längden9,9

0,03Damm ingår med km
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Belån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

78 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,4

Ej lämplig (klass 0) 19742 92,8
Möjlig, ej bra (klass 1 1261 5,9
Tämligen bra (klass 2) 264 1,2
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 442 2,078m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Dämme ned Bredgården 633244 136608 Damm 0 n 10 Nej1 ingen vettig

Olindsdal 633264 136592 Damm 6 n 22 Nej2 Hålldamm, 
vattenuttag

Norr Ånestorp 633262 136571 Damm 2,5 n 22 Nej3 Ingenting

Traktorväg 633237 136553 Vägpassage 0 n 11 Nej4 traktorväg

damm 0,03 km 0,3 %
försiktigt 
rensat

1,33 km 12,4 %

kraftigt rensat 0,72 km 6,7 %
omgrävt 7,69 km 71,5 %

1,2

Barr- blandskog 31
Lövskog 5
Hygge 1

Öppen mark 14
Åkermark 26
Våtmark 21

Hällmar
Bebyggelse mm 3

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Sågbäcken (biflöde Belån)

Vattendragssträckan Sågbäcken (biflöde Belån) 
rinner från Acksjön och mynnar i Belån en 
kilometer nordväst om Dravö i Gislaveds kommun. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 1533 m 
och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 3 km2 stort 
varav 6,7 % utgörs av sjöar. Övrig mark består mest 
av skogs- och myrmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 5 m och lutningen är hög 1,17 %. Strömförhållandena är varierande där övervägande delen 
av vattendragssträckan domineras av svagt strömmande vatten. Strömmande vatten dominerar på 10 % och lugnflytande på 
25 %. Där lugnflytande dominerar är det för övrigt en damm. Grus är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning 
följd av sten och sand. Mängden död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället, skuggningen av vattendraget var måttlig. 
En liten andel (5 %) av vattendragets yta bedömdes ha möjliga men inte bra uppväxtområden för öring. En ännu mindre 
andel bedömdes vara tämligen bra – bra (1,4 %). Ca 3 % av vattendraget var kraftigt rensad, 20 % var försiktigt rensad och 
det förekommer damm på 25 % av sträckan. Det finns 4 vandringshinder i vattendraget där 3 är definitiva för öring (två 
dammar samt Acksjöns sjöutlopp). Hela detta område mellan Acksjön och dammen Johansberg nedströms har stor fallhöjd 
och åtgärder är svårt att genomföra. 1 hinder, en damm vid Vecklinge kvarn, är partiellt för öring definitivt för mört. 
Närmiljön domineras av barr/blandskog (46 %).

Bolmen

grovdetritus 0,7
findetritus 0,5
lera 0,3
sand 1,3

grus 2,0
sten 1,6
block 0,8
häll 0,0

km0,39lugnflytande % av totala längden33,5
km0,99svagt strömmande % av totala längden86,5
km0,16strömmande % av totala längden13,5

0,39Damm ingår med km
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Sågbäcken (biflöde Belån)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

28 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 11591 93,2
Möjlig, ej bra (klass 1 667 5,4
Tämligen bra (klass 2) 71 0,6
Bra-mycket bra (klass 3 109 0,9

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 11550 92,86m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Vecklinge kvarn 633670 136765 Damm 1 o 21 Nej1 Ingenting

Johannsberg såg 633671 136749 Damm 6 n 22 Nej2 sågdamm

Kvarnabo 633665 136714 Damm 6,5 n 22 Nej3 kulturmiljö

Acksjöns utlopp 633666 136709 Sjöutlopp 2 n 22 Nej4 tröskel för sjöyt

damm 0,39 km 33,5 %
försiktigt 
rensat

0,31 km 26,7 %

kraftigt rensat 0,05 km 4,4 %

1,8

Barr- blandskog 46
Lövskog 0
Hygge 13

Öppen mark 21
Åkermark 5
Våtmark 11

Hällmar
Bebyggelse mm 3

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Kvarnån (098)

Vattendragssträckan Kvarnån ligger i Gislaveds 
kommun. Ån rinner från Annebergssjön och 
mynnar i Draven ca 3 km öster om Reftele. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 2409 m 
och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 22 km2 
varav 17 % utgörs av sjöyta och 57 % av 
skogsmark. De största sjöarna är Annebergssjön 
och Eskilstorpasjön.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande forsande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendraget är ca knappt 3 m brett (om dammar ingår är medelbredden 20 m) och lutningen är tämligen hög 0,49 %. 
Strömförhållandena är varierande där övervägande delen av vattendragssträckan är svagt strömmande (62 %). Forsande 
vatten dominerar på en liten del (3 %) och lugnflytande på 35 % (varav damm 59 %). Sand är det bottenmaterial som 
förekommer i störst omfattning, grus och sten är ganska vanliga. Mängden död ved i vatten var måttlig vid 
inventeringstillfället. Andelen var en av de högsta i detta projekt. Skuggningen av vattendraget var hög. En liten andel (3 %) 
av vattendragets yta bedömdes ha möjliga men inte bra uppväxtområden för öring. En ännu mindre andel bedömdes vara bra 
(0,4 %). Ca 52 % av vattendraget var omgrävt. På ett par sträckor (78 % av den omgrävda andelen) låg blocken längs med 
kanterna och bedömningen att dessa sträckor var lämpliga att biotopvårda gjordes. 14 % var försiktigt rensad och på 21 % 
av sträckan fanns det damm. Det finns 3 vandringshinder i vattendraget, samtliga är definitiva för öring (två dammar samt 
Annebergssjöns utlopp). Närmiljön domineras av barr/blandskog (50 %).

Bolmen

grovdetritus 0,6
findetritus 0,4
lera 0,2
sand 2,4

grus 1,5
sten 1,3
block 0,7
häll 0,0

km0,84lugnflytande % av totala längden43,9
km1,50svagt strömmande % av totala längden78,9
km0,07forsande % av totala längden3,6

0,50Damm ingår med km
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Kvarnån (098)

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

62 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

1,5

Ej lämplig (klass 0) 48490 96,2
Möjlig, ej bra (klass 1 1686 3,3
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3 207 0,4

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 44860 89,04m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Strandfors 634114 137006 Damm 3,5 N 22 Nej1 damm

Kvarndammen 634152 137047 Damm 3 n 22 Nej2 damm

Utlopp Annebergssjön 634180 137082 Sjöutlopp 1 n 22 Nej3 tröskel för sjöyt

damm 0,50 km 26,4 %
försiktigt 
rensat

0,33 km 17,3 %

omgrävt 1,00 km 52,6 %

2,5

Barr- blandskog 50
Lövskog 12
Hygge 0

Öppen mark 12
Åkermark 24
Våtmark 3

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Viskeån

Vattendragssträckan Viskeån ligger i Gislaveds 
kommun. Ån rinner från Flahultasjön och mynnar i 
Draven ca 3 km öster om Reftele. Sträckan är, via 
digitalisering, uppmätt till 7449 m och saknar sjöar. 
Avrinningsområdet är 25 km2 stort varav 2,8 % 
utgörs av sjöyta och 52 % av skogsmark. Övrig 
mark är mestadels myrmarker.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 2 m och lutningen är liten, 0,05 %. Vattendragssträckan är till den allra störst delen 
lugnflytande, 99 % domineras av denna strömtyp. Findetritus är det bottenmaterial som förekommer i störst omfattning. 
Mängden död ved i vatten var liten vid inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var måttlig. Ingen del av 
vattendraget bedömdes ha några lämpliga uppväxtområden för öring. Ca 79 % av vattendraget var omgrävt, långa sträckor 
mer som ett dike än ett vattendrag. Det finns inga vandringshinder på sträckan. Närmiljön domineras av barr/blandskog (47 
%).

Bolmen

grovdetritus 0,2
findetritus 2,9
lera 1,0
sand 2,0

grus 0,0
sten 0,0
block 0,0
häll 0,0

km7,37lugnflytande % av totala längden98,9
km0,08svagt strömmande % av totala längden1,1
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Viskeån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

79 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,8

Ej lämplig (klass 0) 15723 100,0
Möjlig, ej bra (klass 1
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

omgrävt 5,88 km 78,9 %

2,1

Barr- blandskog 47
Lövskog 3
Hygge 2

Öppen mark 6
Åkermark 33
Våtmark 8

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Segerstadsån

Vattendragssträckan Segerstadsån ligger i Gislaveds 
kommun. Ån rinner från Stora Hulesjön ner till 
Draven och mynnar knappt 2 km öster om Reftele. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 12957 m 
exklusive sjöar och 13557 m inklusive sjöar. 
Avrinningsområdet är 35 km2 stort varav 2 % 
utgörs av sjöyta och 63 % av skogsmark. En stor 
del av den övriga arealen vid de nedre delarna av ån 
är jordbruksmark. Ån passerar fler sjöar, bl a 
Gatessjön och Kallasjön.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Komplett kartering enligt metodik (2003).
Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 8,5 m och lutningen är liten 0,2 %. Vattendraget består till största delen av sträckor där 
lugnflytande vatten dominerar (80 %), svagt strömmande dominerar på resten. Findetritus, lera och sand förekommer mest 
av bottenmaterialen. Mängden död ved i vatten var låg vid inventeringstillfället, skuggningen var måttlig. En mycket liten 
andel (1,6 %) av vattendragets yta bedömdes ha möjliga – tämligen bra uppväxtområden för öring. Stora delar var påverkade 
av fysiska ingrepp där omgrävt dominerar med ca hälften. Damm och indämningar påverkar också. Det finns 6 
vandringshinder i vattendraget, 5 av dem är definitiva för öring (fyra dammar och en ålkista). 1 hinder, en damm Horsöja 
såg, är partiellt för öring och definitivt för mört. Närmiljön består till största delen av barr/blandskog (27 %), myrmark (24 
%) och åkermark (22 %).

Bolmen

grovdetritus 0,3
findetritus 1,7
lera 1,6
sand 1,5

grus 0,5
sten 0,5
block 0,3
häll 0,0

km10,40lugnflytande % av totala längden88,0
km2,55svagt strömmande % av totala längden21,6

1,13Damm ingår med km
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Segerstadsån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

85 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,3

Ej lämplig (klass 0) 128357 98,4
Möjlig, ej bra (klass 1 1069 0,8
Tämligen bra (klass 2) 1056 0,8
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 95830 73,44m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Lilla Segerstad 633788 136469 Damm 2 N 22 Nej1 damm

Vällemad 633767 136499 Damm 2 n 22 Nej2 spegeldamm

Hensjö 633578 136500 Damm 2,5 n 22 Nej3 spegeldamm

Horsöja & Skalleved 633519 136497 Ålkista 1 n 22 Nej4 ålkista

Horsöja såg 633369 136532 Damm 1,7 n 21 Nej5 våtmarksdamm

Sågbacken 633342 136504 Damm 2 n 22 Nej6 sågdamm

damm 1,13 km 9,5 %
indämt 1,19 km 10,1 %
försiktigt 
rensat

0,36 km 3,1 %

kraftigt rensat 1,96 km 16,6 %
omgrävt 6,70 km 56,7 %

1,5

Barr- blandskog 27
Lövskog 2
Hygge 2

Öppen mark 17
Åkermark 22
Våtmark 24

Hällmar
Bebyggelse mm 5

(biotopkarterad närmiljö, 30 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Mjösjöbäcken

Vattendragssträckan Mjösjöbäcken ligger i 
Gislaveds kommun. Bäcken rinner från Mjösjön 
förbi Sporda och mynnar i Bolmen mellan Lillaryd 
och Näset. Sträckan är, via digitalisering, uppmätt 
till 3957 m och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 
24,6 km2 stort varav 4,5 % utgörs av sjöyta och 87 
% av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 4 m och lutningen är tämligen hög 0,44 %. Strömförhållandena är varierande där 
övervägande delen av vattendragssträckan är lugnflytande (65 %). Strömmande vatten dominerar på 24 % och svagt 
strömmande på 10 %. Findetritus och grus är de vanligaste bottenmaterialen. Mängden död ved i vatten var liten vid 
inventeringstillfället. Skuggningen av vattendraget var hög. Ca 6 % av vattendragets yta bedömdes ha tämligen bra 
uppväxtområden för öring och ytterligare 12,6 % bedömdes ha tämligen bra – mycket bra förutsättningar. En stor del av 
vattendraget var påverkat av fysiska ingrepp (98 %) där kraftigt rensat står för över hälften och omgrävt för en knapp 
tredjedel. Det finns 8 vandringshinder i vattendraget, de flesta i den översta delen av vattendraget. 3 av hindren är definitiva 
för öring (dammar vid Hyltan samt Mjösjöns utlopp), 3 är partiella för öring men definitiva för mört (vägtrumma, ålkista och 
damm) och 2 hinder, Hyltans kvarn nedre och övre, är partiella för både öring och mört. Här finns dock ett naturligt omlöp 
så trots att själva vandringshindret är definitivt så är hindergraden lägre. Närmiljön domineras av barr/blandskog (34 %), 
hedmark/gräsmark (27 %) och lövskog (23 %).

Bolmen

grovdetritus 0,8
findetritus 1,7
lera 0,8
sand 1,2

grus 1,6
sten 1,1
block 0,5
häll 0,0

km2,59lugnflytande % av totala längden67,1
km0,39svagt strömmande % av totala längden10,0
km0,98strömmande % av totala längden25,3

0,10Damm ingår med km
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Mjösjöbäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

91 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,7

Ej lämplig (klass 0) 9421 76,3
Möjlig, ej bra (klass 1 1372 11,1
Tämligen bra (klass 2) 1061 8,6
Bra-mycket bra (klass 3 495 4,0

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Av dessa utgör damm 2640 21,38m2 % av tot yta

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
0,5 km ovan Sporda 632627 137062 trumma 0,3 N 21 Nej1 trumma för körv

Hyltans kvarn, Ålkista 632605 136995 ålkista 0,3 N 21 Nej2 ingenting

Hyltans kvarn, nedre 632605 136995 damm 3 N 11 Nej3 ingenting

Hyltans kvarn, övre 632610 136985 damm 3 N 11 Nej4 ingenting

Ovan omlöpet Hyltan 632607 136964 damm 0,3 N 21 Nej5 motar bort vatte

Hyltan nedan damm 632608 136964 damm 0,6 n 22 Nej6 damm

Hyltan 632606 136961 damm 0,9 n 22 Nej7 ingenting

Mjösjöns utlopp 632601 136942 sjöutlopp 0,2 n 22 Nej8 tröskel för sjöyt

damm 0,10 km 2,5 %
indämt 0,06 km 1,5 %
försiktigt 
rensat

0,28 km 7,1 %

kraftigt rensat 2,20 km 57,0 %
omgrävt 1,26 km 32,5 %

2,8

Barr- blandskog 34
Lövskog 23
Hygge 2

Öppen mark 27
Åkermark 3
Våtmark 7

Hällmar
Bebyggelse mm 5

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Dannäsån

Vattendragssträckan Dannäsån ligger i Värnamo 
kommun. Ån börjar i Norra Fyllen och rinner förbi 
Törnestorp och mynnar i Dannäsviken i Bolmen. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 4924 m 
och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 45 km2 
stort varav 8 % utgörs av sjöyta och 76 % av 
skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 3,5 m och lutningen är liten, 0,08 %. Vattendraget består till största delen av sträckor där 
lugnflytande vatten dominerar (95 %), svagt strömmande dominerar på resten. Findetritus förekommer mest av 
bottenmaterialen, det finns även ganska mycket sand. Mängden död ved i vatten var låg vid inventeringstillfället, 
skuggningen av vattendraget var också liten. En liten andel (4 %) av vattendragets yta bedömdes ha möjliga men inte bra 
uppväxtområden för öring. Hela vattendraget är omgrävt. Det finns inga vandringshinder. Närmiljön domineras av åkermark 
(42 %).

Bolmen

grovdetritus 0,5
findetritus 2,2
lera 1,1
sand 1,6

grus 0,8
sten 0,8
block 0,3
häll 0,0

km4,67lugnflytande % av totala längden94,9
km0,25svagt strömmande % av totala längden5,1
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Dannäsån

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

100 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,3

Ej lämplig (klass 0) 18683 95,8
Möjlig, ej bra (klass 1 829 4,2
Tämligen bra (klass 2)
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

omgrävt 4,92 km 100,0 %

1,0

Barr- blandskog 17
Lövskog 14
Hygge 3

Öppen mark 3
Åkermark 42
Våtmark 14

Hällmar
Bebyggelse mm 7

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)
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Backebäcken

Vattendragssträckan Backebäcken rinner mellan 
Årevedsjön och Norra Fyllen i Värnamo kommun. 
Sträckan är, via digitalisering, uppmätt till 1660 m 
och saknar sjöar. Avrinningsområdet är 37 km2 
stort varav 9,5 % utgörs av sjöyta (inklusive Norra 
Fyllen) och 76 % av skogsmark.

Strömtyper Bottenmaterial
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se även metodav-snittet). 
Ju högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget värde har 
insamlats.

Dominerande strömförhållanden (klass 3). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

lugnflytande svagt strömmande strömmande

Kartering (2004) av vattenbiotoper och vandringshinder enligt metodik. Närmiljö och diken från satellit, fastighetskarta 
mm (2004).

Sammanfattning av biotopkarteringsdata

Vattendragets medelbredd är ca 1,5 m och lutningen är ganska liten, 0,35 %. Vattendraget består till största delen av sträckor 
där lugnflytande vatten dominerar (75 %), svagt strömmande och strömmande dominerar på 15 respektive 9 %. Findetritus 
är klart vanligast bland bottenmaterialen. Mängden död ved i vatten var mycket låg vid inventeringstillfället, skuggningen av 
vattendraget var måttlig. Ca 20 % av vattendraget bedömdes ha möjliga men inte bra uppväxtområden för öring, 10 % 
bedömdes ha tämligen bra. Stora delar var påverkat av fysiska ingrepp där omgrävt står för 58 % och kraftigt rensat för 9 %. 
Inslag av försiktigt rensat finns också. Det finns ett vandringshinder, ett naturligt, nedanför Årevedssjön. Det är partiellt för 
öring och mört. Närmiljön domineras av lövskog (40 %) följt av barr/blandskog (33 %).

Bolmen

grovdetritus 0,2
findetritus 2,6
lera 0,2
sand 0,4

grus 0,9
sten 0,7
block 0,3
häll 0,0

km1,25lugnflytande % av totala längden75,5
km0,26svagt strömmande % av totala längden15,5
km0,15strömmande % av totala längden9,0
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Backebäcken

Död ved i vattnet
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto rikligare förekomst. Tomt=inget 
värde har insamlats.

Fysisk påverkan
Ingrepp har, enligt naturvärdesbedömningen, för-
ändrat följande andel av objektets längd, se nedan. 
<25% = låg påverkan, 25-50% = måttlig påverkan, 
51-75 % = hög påverkan och >75 % = mycket hög 
påverkan. Om tomt - ingreppsgraden har ej bedömnts

Följande ingrepp har noterats i 
vattendraget i samband med 
karteringen. Obs att de äldre 
karteringarna skiljer sig något 
map hur och vilka ingrepp som 
noterades. Vissa str kan också ha 
dubbla ingrepp t ex damm + rensat

67 %

Öringbiotop
Bedömningen av  uppväxtområde används för att beskriva karaktären på vattenbiotopen. Bedömningen säger inget om  det finns någon öring i 
vattendraget eller inte. Ytan är beräknad på medelbredden av vattendraget (inklusive dammar)*längden. Om tämligen bra till mycket bra överstiger 25% 
så räknas detta som en hög siffra.

Vandringshinder * 2=definitivt hinder, 1=partiellt och 0=passebart

Närmiljö
Dominerande närmiljö, % av strandlängden. Siffrorna kommer ifrån Naturvärdesbedömningen.

Skuggning av vattendraget
Längdviktat medelvärde av klassningen 0-3 (se 
även metodavsnittet under sammanställning). Ju 
högre värde desto större skuggning. Tomt=inget 
värde har insamlats.

0,1

Ej lämplig (klass 0) 1686 69,1
Möjlig, ej bra (klass 1 509 20,8
Tämligen bra (klass 2) 246 10,1
Bra-mycket bra (klass 3

m2 % av tot yta
m2
m2
m2

-"-

-"-

-"-

Lokal Typ NaturligtKoordinat
Passerbarhet*

Öring Mört
Fiskväg

Finns TypFallhöjdNr Anv idag
Våtmark nedan 
Årevedssjön

633259 138319 naturligt hinder 0,5 J 11 Nej1 ingenting

försiktigt 
rensat

0,05 km 3,1 %

kraftigt rensat 0,15 km 9,0 %
omgrävt 0,97 km 58,4 %

1,6

Barr- blandskog 33
Lövskog 40
Hygge 3

Öppen mark 0
Åkermark 0
Våtmark 24

Hällmar
Bebyggelse mm 0

(närmiljö från satellitdata, 50 m bred zon på vardera sidan om vattendraget)

151



BIOTOPKARTERING I DE VÄSTRA DELARNA AV JÖNKÖPINGS LÄN 
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