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LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

Förord 
Mellan åren 2005-2010 genomförde Länsstyrelsen i Värmland ett länsomfattande 
biotopkarteringsprojekt. Projektet startades upp som en del i arbetet med miljö-
kvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och har resulterat i en stor mängd 
data rörande vattenbiotoper och vandringshinder. Totalt har 8778 vattendrags-
sträckor och 2379 vandringshinder inventerats utmed 2903 km vattendrag. Aldrig 
någonsin har så omfattande information samlats in och resultaten har gett oss 
ovärderlig kunskap om våra värmländska vatten. Projektet har utförts med finan-
siering från Länsstyrelsens projektmedelanslag (IN-medel), kalkningens effekt-
uppföljning, biologisk återställning och ramdirektivet för vatten. 

Stora resurser har lagts ner i projektet och många personer har varit inblandade på 
ett eller annat vis genom åren. Fältarbetet är den del som krävt störst arbetsinsats 
och mycket planering ligger bakom detta arbete. Totalt har 12 inventerare arbetat 
med biotopkarteringen ute i fält; Marie Tomperi, Eva Nilsson, Therese Lundell, 
Jan Tomperi, Björn Nilsson, Madelen Juhl, Ann-Marie Fransson, Jan-Erik Lars-
son, Jenny Monsén, Tony Sahlberg, Laura Hedberg samt undertecknad. Till dessa 
personer vill Länsstyrelsen rikta ett stort tack för ett mycket bra utfört arbete. 

Projektet har också krävt mycket arbete både före och efter fältsäsongerna. Digita-
lisering, framtagande av kartor, iordningställande av fältutrustning, kvalitetssäk-
ring av data, korrigering av texter, uträkningar samt rapportskrivning är några av 
de arbetsuppgifter som ingått i projektet. För detta arbete skall ett tack riktas till 
Marie Tomperi, Ann-Marie Fransson och Jenny Monsén. Jenny är också den som 
har stått för skrivandet av föreliggande slutrapport samt sammanställandet av det 
färdiga GIS-skiktet. 

Projektledare under åren har varit Gunnar Lagerkvist, Mikael Hedenskog samt 
undertecknad. Mikael Tuneld har bidragit med teknisk support och Sven-Åke 
Berglind vid Länsstyrelsen Naturvårdsenhet har bidragit med värdefulla syn-
punkter om skalbaggsfaunan på sandstränder. 

Ett speciellt tack ska också riktas till Håkan Kjörsträd i GIS-gruppen på Länssty-
relsen i Värmland. Håkans GIS-handledning under hela projektets gång har varit 
ovärderlig för sammanställandet av rapporten i allmänhet och framtagandet av 
GIS-skiktet i synnerhet.  

Tack vare alla inblandades engagemang har biotopkarteringsprojektet kunnat ge-
nomföras i Värmland. Miljömålet är uppnått och informationen har redan använts 
i en rad olika sammanhang och kommer framöver att utgöra ett mycket viktigt 
underlag för det framtida åtgärdsarbetet i vatten.  

 

Med hopp om att denna rapport ska komma till mycken nytta både inom och utan-
för Länsstyrelsen,  

 

Sandra Woronin 

Handläggare, Länsstyrelsen Värmland 
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Sammanfattning 
2005 startade Länsstyrelsen i Värmland ett biotopkarteringsprojekt som en del i 
arbetet med miljökvalitetsmålet ”Levande sjöar och vattendrag”. I de regionala 
miljömålen för Värmlands län angavs då att inventering av nyckelbiotoper i vatten 
samt bedömning av restaureringsbehov skulle genomföras i alla vattendrag med 
ett avrinningsområde på mer än 10 km2 senast 2010. Biotopkarteringen har flera 
olika syften, bland annat ska resultaten kunna utgöra underlag för restaurering, 
skydd, skötsel samt naturvärdesbedömningar av vattendragsmiljöer. 
 
Biotopkarteringsprojektet slutfördes under september 2010 efter att ha pågått un-
der sex somrar. Totalt inventerades 478 vattendrag (2 909 km) inom de 10 olika 
delavrinningsområdena; Vänerns närområde, Glomma, Upperudsälven, Byälven, 
Borgviskälven, Norsälven, Klarälven, Alsterälven, Visman och Gullspångsälven. 
Inventeringen har främst inriktats på vattendrag med höga kända naturvärden och 
omfattar uppgifter om olika biotopvariabler, påverkan potentiella nyckelbiotoper 
och vandringshinder. Totalt inventerades 8 778 vattendragssträckor och 2 379 
vandringshinder. 
 
Informationen från biotopkarteringen är mycket omfattande. Sedan tidigare finns 
rapporter från 2005, 2006 och 2007 års karteringar, dock utgör föreliggande slut-
rapport en sammanfattning av resultaten från hela inventeringen 2005-2010. Utö-
ver detta har även ett heltäckande kartskikt tagits fram. All rådata finns lagrad i en 
accessdatabas från vilken sammanställningar och olika uttag av data kan göras 
utifrån behov.  
 
Inventeringsresultaten visar att det förekommer många fina vattendragsmiljöer 
med höga naturvärden i länet. Strömmande vatten dominerar utmed 26 % av den 
totala inventerade vattendragssträckan och block är den typ av bottensubstrat som 
förekommer mest frekvent i länet. Här finns tydliga och naturliga skillnader mel-
lan de olika ARO:na.  
 
Nära hälften av vattendragens sammanlagda längd hade en täckningsgrad på 5-50 
%. Den vanligaste vattenvegetationstypen utgjordes av rotade och/eller amfibiska 
övervattenväxter såsom starr och säv.  
 
Meandrande vattendrag återfanns utmed ca 8 % av den inventerade vattendrags-
sträckan och totalt 44 km rann genom tydligt nedskurna raviner. Denna siffra kan 
dock vara aningen missvisande eftersom större raviner faller utanför metodikens 
definitioner.  
 
Skuggningsgraden längs de inventerade vattendragen var förhållandevis låg; 38 % 
av den sammanlagda längden hade 5-50 % skuggning. Det största antalet vatten-
drag som ingått i inventeringen har varit förhållandevis små och runnit genom 
skogsmark vilket borde föranlett en högre grad av skuggning än vad resultaten 
visar. 
 
Förekomsten av död ved var relativt hög; utmed 47 % av den inventerade vatten-
dragslängden förekom upp till 6 stockar per 100 m och utmed 30 % fanns mellan 
6-25 stockar per 100 m. 
 
Vattendragens lämplighet som öringbiotop undersöktes varpå lek- och uppväxt-
områden samt ståndplatser bedömdes. Lekmöjligheter saknades längs 67 % av 
den inventerade vattendragssträckan medan endast 3 % hade goda eller mycket 
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goda lekmöjligheter. Uppväxtområden saknades längs lite mer än hälften medan 
det fanns tämligen goda uppväxtområden utmed 21 %. Vid endast 5 % av den 
inventerade vattendragslängden förekom mycket goda uppväxtområden. 
Det fanns inte speciellt gott om ståndplatser i vattendragen då de vanligaste be-
dömningarna var att de antingen saknades helt eller att det fanns enstaka möjlighet 
för större fiskar att uppehålla sig. 
 
Totalt noterades 1 276 potentiella nyckelbiotoper (punktobjekt) i de inventerade 
vattendragen av vilka översilade klippor (399 st.) och utströmningsområden/källor 
(296 st.) förekom mest frekvent. Uppgifterna om nyckelbiotoper är värdefulla då 
de bland annat kommer att utgöra underlag för skydd av vattendragsmiljöer. Yt-
terligare punktobjekt som har registrerats i karteringen är kulturlämningar (2 562 
st.) och övriga strukturelement (11 640 st.) av vilka tillrinnande vattendrag var 
mest frekvent förkommande. 
 
Förutom information om vattenbiotoper så omfattar biotopkarteringsprojektet 
uppgifter om olika påverkanstyper, såsom rensning, diken och vandringshinder. 
Rensning i vattendragen bidrar till att uppväxtområden för vattenlevande organ-
ismer försämras och tillgången på ståndplatser för större fisk blir mindre då block 
och sten rensas ut. 60 % av den totala inventerade vattendragsträckan bedömdes 
vara opåverkad av rensning. 20 % var försiktigt rensad, 14 % var kraftigt rensad 
och ca 6 % var omgrävd. En följdeffekt av rensningarna är dessutom att lekområ-
den för fisk försvinner då gruset spolas bort eller blir så hårt packat att fisken inte 
kan gräva lekgropar i det. 
 
I flertalet av de inventerade vattendragen finns vandringshinder som hindrar fisk i 
dess vandring uppströms och nedströms. Vid inventeringen registrerades totalt  
2 379 vandringshinder varav 1 066 var artificiella och 1 313 var naturliga. Den 
vanligaste typen av artificiella och naturliga hinder var dammar (624 st.) respek-
tive forsar och fall (654 st.). Fiskvägar fanns på 37 ställen vid de artificiella hind-
ren. Fragmenteringsgraden, som är ett mått på den längsta sammanhängande vat-
tendragssträckan utan artificiella definitiva vandringhinder för öring i förhållande 
till vattendragets totala längd, innebär att vattendragen delas upp i olika delar mel-
lan vilka inget genetiskt utbyte kan ske. I 274 av de inventerade vattendragen be-
räknades fragmenteringen till 0. 
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1 Syfte och bakgrund 
Värmland är ett län som är rikt på sjöar och vattendrag. Många av dessa har höga 
naturvärden då de hyser hotade och sällsynta djur- och växtarter, såsom flodpärl-
mussla, flodkräfta, asp, utter, backsvala, hårklomossa och svämmossa. Samtidigt 
finns många verksamheter som på kort eller lång sikt påverkar och hotar dessa 
värden.  Under främst 1900-talet har det stora utnyttjandet av naturresurser med-
fört omfattande ingrepp i vattenmiljöerna genom bl.a. reglering, uppdämning, 
fragmentering, uträtning, kanalisering och rensning. Även ingrepp i strand- och 
närmiljöer kan i stor omfattning påverka det biologiska livet i vattnen och här har 
såväl skogs- som jordbruk haft en stor påverkan genom åren. 
 
För att på ett ändamålsenligt sätt kunna arbeta med skydd och restaurering av vär-
defulla vattenmiljöer i länet togs detta upp i miljömålsarbetet. I de regionala mil-
jömålen för Värmlands län angavs därför under miljökvalitetsmålet ”Levande 
sjöar och vattendrag” att: 
 
 ”Senast 2010 ska en inventering av nyckelbiotoper i vatten samt en bedömning 
av restaureringsbehov ha genomförts i alla vattendrag med ett avrinningsområde 
större än 10 km2.” 
  
Syftet med föreliggande biotopkarteringsprojektet har varit att samla in informat-
ion om länets vattendrag och deras närmiljö för att få en samlad bild av olika bio-
topers omfattning och för att beskriva påverkan i och i anslutning till vattendra-
gen. Det är viktigt att påpeka att insamlad information inte ska utgöra några full-
skaliga naturvärdesbedömningar utan i stället ska användas som underlag till såd-
ana. Resultaten från karteringen kommer att kunna användas i en rad olika sam-
manhang: 
 
• Utgöra underlag för restaurering av vattendragsmiljöer (åtgärdsprogram för 

arter, miljömål och biologisk återställning m.m.). 
 

• Utgöra underlag för skydd av vattendragsmiljöer (nyckelbiotoper, naturreser-
vat, Natura 2000 m.m.). 
 

• Utgöra underlag för skötsel och hänsyn vid vattendragsmiljöer (vid jord- och 
skogsbruk m.m.). 
 

• Utgöra underlag för naturvärdesbedömning av vattendrag i enlighet med t.ex. 
System Aqua. 
 

• Utgöra underlag för karakterisering av vattendrag i enlighet med Vattendirek-
tivets krav. 
 

• Utgöra underlag för statusklassning av de hydromorfologiska kvalitetsfak-
torerna enligt ramdirektivet för vatten, och därmed stöd i bedömning av eko-
logisk status i vattendrag. 
 

• Utgöra en del av basinventeringen samt underlag för bevarandeplaner för Na-
tura-2000 objekt i länet (habitaten 3210, 3260). 
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• Utgöra underlag för Natura-2000 uppföljningen (habitaten 3210, 3260). 

 
• Utgöra underlag för miljömålsarbete, miljömålsuppföljning och miljö-

övervakning. 
 

• Utgöra underlag för Länsstyrelsen vid tillsyn av vattenverksamhet. 
 

 

1.1 Målsättning 
I målsättningarna som sattes upp inför projektstarten framhölls särskilt att invente-
ringen skulle hålla en hög kvalitét. Från att ha haft som mål att inventera 800 km 
vattendrag fördelat på fyra inventerare under sommaren 2005 sänktes målet till att 
ligga på 310 km/år fördelat på två inventerare följande två år. 2008-2010 utfördes 
inventeringen återigen av fyra inventerare med målsättningen att inventera 640-
690 km per sommar.  

Inventeringsinsatserna inriktades inledningsvis på vattendrag med höga kända 
naturvärden i form av t.ex. Natura 2000-objekt, vattendrag med hotade arter o.s.v.  

 

Några viktiga uppgifter som skulle kunna utläsas efter inventeringen var enligt 
målsättningen: 

• Hur bottensubstrat, strömförhållanden, vattenvegetation, skuggning och före-
komst av död ved ser ut på olika sträckor och totalt i de inventerade vattendra-
gen. 
 

• Var och i vilken omfattning ingrepp har gjorts i vattendragens fallprofil och 
tvärsektion i form av rensningar, invallning, indämning m.m. 

 
• Var och i vilken omfattning det finns öringbiotoper (lek-, uppväxtområden 

samt ståndplatser) i de aktuella vattendragen. 
 
• Var och i vilken omfattning det finns potentiella nyckelbiotoper (tabell 1), 

kulturlämningar och strukturelement i de aktuella vattendragen. 
 
• En grov bild av i vilken omfattning det finns diken som mynnar i vattendra-

gen. 
 
• Var det finns vandringshinder i de aktuella vattendragen, hur de ser ut och 

vilken fragmenteringsgrad vattendragen har.  
 

Uppgifter som ej ingått i inventeringen:  

• Hur markanvändningen ser ut i närmiljön och avrinningsområdena. Dessa 
uppgifter anses kunna analyseras i efterhand utifrån vegetationsdatabasen. 
 

• Var och i vilken omfattning det finns skyddszoner mot starkt påverkade mar-
kanvändningstyper. 
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• I vilken mån det finns ett utvecklat buskskikt i närmiljön utmed vattendraget. 
 
• Karaktären och påverkansgraden på de diken som mynnar i vattendraget 

(längd, bredd, djup, flöde m.m.) 
 

• I vilken grad olika vägpassager (utöver de som utgör vandringshinder för fisk) 
kan passeras eller medföra svårigheter för terrestra och amfibiska däggdjursar-
ter. 

 

 

1.2 Hotade djur- och växtarter 
Ett par av syftena med biotopkarteringen är att resultaten ska kunna utgöra un-
derlag för restaurering av vattenmiljöer, åtgärdsprogram för hotade arter, miljömål 
och biologisk återställningen m.m. Åtgärdsprogram syftar i synnerhet på arter vars 
existens på något sätt är hotad. I Värmland finns över 500 stycken som är upp-
tagna på den svenska rödlistan över arter som riskerar att försvinna ur landet1. Av 
dessa 500 är 44 stycken knutna till sötvatten2. Flodpärlmusslan (figur 1) är en av 
de arter som finns med på rödlistan och är klassad som starkt hotad.  

 

 
Figur 1. Flodpärlmusslor, Mörtebäcken i Byälvens ARO. 

 

                                                      
1 Berglind et al. 2010. Hotade arter i Värmland. Länsstyrelsen i Värmlands län. 
2 http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/  
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Många flodpärlmusslor blir 50-100 år gamla men kan bli över 250 år. Under sitt 
liv kan en hona föda hundratals miljoner små larver, men de allra flesta dör innan 
de blivit färdiga musslor. Larven måste hitta en öring eller en lax och sätta sig fast 
på fiskens gälar och suga näring ur dessa. Bara en larv av 100 000 lyckas med 
detta. Under nio till elva månader sitter larven där och växer, och när den släpper 
har den utvecklats till en liten, liten mussla, knappt en halv millimeter lång. De 
största hoten mot flodpärlmusslan är försurning, skogsbruk, regleringar, vatten-
kraftsutbyggnad och föroreningar. Kraftverksdammarna hindrar lax och öring från 
att vandra upp i vattendragen, och låg vattenföring under vintern ökar risken för 
bottenfrysning3.  

 

 
Figur 2. Flodkräftor från Länsstyrelsen i Värmlands läns kräftprovfiske 2013. 

 

Flodkräftan (figur 2) är även den upptagen som akut hotad på den svenska röd-
listan4. För ca 100 år sedan fanns ca 30 000 bestånd med flodkräftor i Sverige. I 
dagsläget finns färre än 1 000 bestånd, vilket är en minskning med 97 % 5. Det 
allvarligaste hotet mot flodkräftorna i Sverige idag är kräftpest som oftast okon-
trollerat sprids genom illegala utsättningar av signalkräfta. Kräftpest kan också 
spridas genom redskap och båtar som flyttas från smittade till osmittade vatten 
utan tillräcklig desinficering. Försurning av mark och vatten är ett annat stort hot 
mot flodkräftan då den är mycket känslig för lågt pH och inte kan klara sig någon 
längre tid om pH understiger 6. En surstöt i samband med höst- eller vårflod kan 
slå ut ett kräftbestånd. Kalkning av försurade vatten är gynnsamt för flodkräftan 
och vissa vatten som kalkats har återfått ett bra fiske på flodkräfta. Fortsatt kalk-
ning behövs i en del av dessa vatten om livskraftiga stammar av flodkräfta ska 
                                                      
3 Berglind et al. 2010. Hotade arter i Värmland. Länsstyrelsen i Värmlands län. 
4  http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/  
5  http://www.astacus.org/  
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kunna bibehållas. Ytterligare hot är reglering, uträtning och rensning av vatten-
drag. Korttidsreglering av flödet i ett vattendrag kan leda till allvarliga skador på 
kräftbestånden6. 

 

Klarälven har en av Europas tre stammar av insjölevande lax, vilken är upptagen i 
EU:s artdirektiv, och en egen öringstam. Dessa fiskarter har naturligt sina lekom-
råden högt upp i älven medan den vuxna fisken växer till sig i Vänern. För att 
möjliggöra en fortsatt ”naturlig” reproduktion av lax och öring sker upptransport 
av lekfisk med lastbil från Forshaga, förbi kraftverken, till de kvarvarande ström- 
och leksträckorna i norra Värmland. 

 

Ävjepilört och fyrling är två av de kärlväxter som hotas av de stabila vattennivå-
erna som vattenkraften och regleringen medför. Deras viktigaste livsmiljöer ut-
görs av de områden som friläggs vid lågt vattenstånd eller då vattnet omlagrar lera 
och sand efter höga flöden. Vilken regleringen påverkar genom stabila vattenni-
våer7. Även strandsandjägaren som är klassad som sårbar på rödlistan påverkas av 
vattenkraften och regleringen. I Sverige uppträder strandsandjägaren på väl solex-
ponerade sandstränder vid vattendrag och kustdynområden. Artens livsmiljö vid 
åar och älvar utgörs av sandrevlar som byggts upp ovanför eller i nivå med det 
normala högvattenståndet, vanligen i meanderlopp med hög erosions- och sedi-
mentationsaktivitet. Denna miljö är mycket dynamisk och nybildas kontinuerligt 
vid naturligt säsongsregelbundna vattennivåfluktuationer med hög vårflod. Miljön 
har minskat eller försämrats i kvalitet efter vattenreglering, vilket främst torde 
vara en följd av onaturliga vattennivåfluktuationer8. 

  
 

1.3 Nyckelbiotoper 
Ett av syftena med biotopkarteringen var att finna potentiella nyckelbiotoper i och 
i anslutning till vattendragen. Nyckelbiotoper definieras enligt Naturvårdsverkets 
VILA-projekt9 som ”miljöer som är särskilt viktiga för rödlistade arter”. Vilka 
biotoper som är nyckelbiotoper kan dock variera mycket mellan regioner (se t.ex. 
Nyckelbiotoper i rinnande vatten10). Någon översyn av vilka biotoper som är av 
särskild betydelse i Värmlands län har inte genomförts. I tabell 1 framgår de 
nyckelbiotoper som har kunnat lokaliseras i och i anslutning till de inventerade 
vattendragen. Nyckelbiotoperna är i huvudsak hämtade från Naturvårdsverkets 
VILA-projekt11 samt Länsstyrelsen Jönköping12. Orsaken till att de identifierade 
biotoperna endast kan kallas ”potentiella” är att inventeringen bara i viss mån 
anger kvaliteten på biotoperna. Biotopernas status bör bekräftas genom artunder-
sökningar 

                                                      
6 Fiskeriverket och Naturvårdsverket, 2009. Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013. Rapport 
5955. 
7 Berglind et al. 2010. Hotade arter i Värmland. Länsstyrelsen i Värmlands län. 
8 Naturvårdsverket, 2005. Åtgärdsprogram för strandsandjägare. Rapport 5508. 
9 Naturvårdsverket, 2003. Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och 
vattendrag. Rapport 5330. 
10 Länsstyrelsen i Jönköpings län 1996. Nyckelbiotoper i rinnande vatten. Meddelande 1996:34. 
11 Naturvårdsverket, 2003. Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och 
vattendrag. Rapport 5330. 
12 Länsstyrelsen i Jönköpings län 1996. Nyckelbiotoper i rinnande vatten. Meddelande 1996:34. 
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Tabell 1. Potentiella nyckelbiotoper enligt Naturvårdsverkets VILA-projekt samt kompletterande 
definition, arter och metod för lokalisering i denna inventering. 

Nyckelbiotop Definition enligt VILA-projektet samt exempel på rödlistade arter Precisering i denna inven-
tering, ytterligare arter 
samt viktiga kvalitetskri-
terier 

Översilad 
klippa 

Klippor av neutrala till basiska bergarter som översilas av grundvatten 
eller hålls fuktiga i stänk-zonen vid bäckar och sjöar. Kan bestå av lod-
räta väggar. Exempel på rödlistade arter: flera mossor och lavar. 

Alla klippor noteras, oavsett 
bergart, som är större än 10 
m2. Arter: rikedom av mos-
sor, lavar, ormbukar. 

Källa/ 
utström-
nings-
område 

Blöta/sumpiga områden med utflöde av grundvatten, ibland med blottad 
mineraljord och utfällning av t.ex. järnockra. Kan förekomma i anslut-
ning till stränder längs sjöar och vattendrag, både över och under vatten-
linjen. Exempel på rödlistade arter: flera mossor. 

Definition enligt invente-
ringsmetodik. 
Arter: gullpudra. 

Strandbrink 
med blottade 
branter 

Bildas i branta strandavsnitt, där de finkorniga jordarterna blottas till 
följd av ras, bl.a. i ytterkurvorna av meandrande vattendrag. De före-
kommer främst i nedre delarna av vattendrag där strömhastigheten är låg 
men också där vattendrag skurit sig genom lösa jordarter. Exempel på 
rödlistade arter: kungsfiskare.  

Objekten ska vara större än 
20 m2. Arter: backsvala 
(bohål), steklar, skalbaggar. 
Kommenteras avseende 
solexponering. 

Öppen sedi-
ment- 
strand 

Flacka områden med naken jord eller glest bevuxen mark inom över-
svämningsområdet till sjöar och vattendrag. Naturliga vattenståndsfluk-
tuationer skapar långgrunda finsedimentstränder och blottade leriga 
bottnar. Ishyvling och kontinuerlig slampåförsel hindrar igenväxning. 
Exempel på rödlistade arter: strandbräsma, bågsäv, klotgräs, sjötåtel, 
ävjepilört.  

Objekten ska vara större än 
50 m2 vid medelvattenfö-
ring. 30-40% naken sand 
räcker. Arter: grönskära och 
ävjepilört. 

Öppen sand-
strand 

Öppna vegetationslösa, minerogena stränder inom området som påverkas 
av vattenståndsfluktuationer. Relativt kortvarig successionsfas som är 
helt beroende av naturliga vattenståndsfluktuationer. Exempel på rödlis-
tade arter: flera skalbaggar samt mossor.  

Objekten ska vara större än 
50 m2 vid medelvatten-
föring. Arter: skalbaggar; 
Cicindela spp (larvhål). 

Bäckravin Vattendrag i mer eller mindre djupt nedskuren dalgång. Bäckraviner är 
ofta beskuggade av ett slutet kronskikt och där finns rikligt med både 
stående döda träd och lågor. Luftfuktigheten är hög och jämn. Exempel 
på rödlistade arter: flera mossor, snäckor, tvåvingar m.m. 

Båda stränderna upplevs 
som branta, minst 20% 
lutning. Arter: strutbräken, 
storgröe. 

Forsar och 
fall 

Forsar och fall, opåverkade av flottledsrensning, kanalisering eller vat-
tenreglering. Hastigt strömmande vatten inom sträckor med relativt stor 
nivå skillnad. Exempel på rödlistade arter: lax, utter, flera evertebrater. 

Orensade forssträckor. 
Arter: forsärla, strömstare. 

Kvillområde Bildas huvudsakligen i flacka områden med stenig och blockig terräng 
där vattendraget inte kan rinna genom en tydlig avsatt huvudfåra. Vat-
tendraget delas upp i ett nätverk av bäckar. Exempel på rödlistade arter: 
flodkräfta, flodpärlmussla, lax, utter. 

Definition enligt invente-
ringsmetodik (minst 3 
fåror). Arter: forsärla, 
strömstare. 

Blockrik 
vattendrags-
sträcka 

Vanligen breda vattendragssträckor på vilka det synliga bottensubstratet 
domineras av block. Exempel på rödlistade arter: flodkräfta, flodpärl-
mussla, lax, utter. 

Blockdominerade, oren-
sade, breda sträckor. Arter: 
forsärla, strömstare. 

Mynningar 
och deltan 

Där ett vattendrag mynnar i en sjö bidrar den minskade strömhastigheten 
till en ansamling av finare sediment som kan formas till ett delta. Vid 
mynningar finns ofta vinteröppet vatten, vilket underlättar födosök för 
exempelvis utter och sjöfågel. Exempel på rödlistade arter: ävjepilört, 
utter.  

Definition enl. inventerings- 
metod. (deltan >1ha). Arter: 
bågsäv, klotgräs, grönskära 
m.fl.  

Korvsjöar/ 
småvatten 

Vegetationsrika mer eller mindre stillastående vatten i öppet landskap. 
Exempel på rödlistade arter: flera snäckor, sländarter, kärlväxter, kran-
salger, groddjur m.m. 

Alla småvatten, > 100 m2, 
som ligger < 50 m från 
vattendraget. Permanenet 
vattenhållande. Solexpon. 

Hävdad 
strandäng 

Strandängar och sjöstränder med naturligt fluktuerande grundvattennivå. 
Traditionellt har biotopen använts för bete och slåtter, idag kvarstår 
endast bete. Exempel på rödlistade arter: flera kärlväxter m.m. 

Större än 1 ha, utmed minst 
50 löpmeter av vattendra-
get.  

Ström-
sträcka i 
större  
vattendrag 

Utöver nyckelbiotoperna nämns vattendragssträckor med hög grad av 
naturlighet, god vattenkvalitet och ofta snabbt rinnande, syrgasrikt vat-
ten. Exempel på rödlistade arter: flera arter av bottenfauna, lax.  

Oreglerade strömsträckor i 
vattendrag med ARO>250 
km2 (>5m3/s) som ej utsatts 
för betydande fysisk påver-
kan. 
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1.4 Kanalisering, rensning och reglering 
Så som i många andra skogslän var flottningen i Värmland en utbredd verksamhet 
och här flottades det sista timret så sent som 1991. Förr var timmerflottning i 
bäckar, åar och älvar det enda sättet att transportera timret från avverkningsplat-
serna. För att effektivisera flottningen byggdes vattendragen succesivt om och 
kom alltmer att likna kanaler. Detta gjordes bland annat med hjälp av dammar, 
timmerrännor, grävda kanaler och ledarmar. Kanaliseringen av vattendragen inne-
bar en förenkling av deras morfologi. I flergreniga partier stängdes alla fåror utom 
den som flottades. Breda forsar trycktes ihop och rensades varpå block och stenar 
avlägsnades från den fåra där timret skulle fram. Detta innebar att strömhastighet-
en ökade och därmed också sedimenttransporten samtidigt som isförhållandena 
blev besvärligare med alltmer bottenisbildning13. Rensning i vattendragen har 
bidragit till att uppväxtområden för vattenlevande organismer försämras och till-
gången på ståndplatser för större fisk blivit mindre då block och sten rensats ut.  
En följdeffekt av rensningarna är dessutom att lekområden för fisk försvunnit då 
gruset spolats bort eller blivit så hårt packat att fisken inte kan gräva lekgropar i 
det. 
 

 
Figur 3. Skibord, Ekälven i Byälvens ARO. Skibord byggdes under flottningsepoken för att 
timret inte skulle kilas fast och fastna mellan block. 

 
Under flottningsepoken skildes också många stränder från älvfårorna. Detta resul-
terade i att vattnet blev näringsfattigare, djurlivet förändrades och produktionen 
minskade. Strömlevande fiskar påverkades negativt på många sätt, bland annat 
försvårades deras vandring, lek, födosök och möjligheten till skydd.  
 
                                                      
13 Naturvårdsverket, 2009. Återställning av älvar som använts för flottning. Rapport 5649. 
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Reglering av vattendrag är en annan typ av påverkan som haft negativa effekter på 
den limniska miljön. Dammbyggnaderna utgör oftast vandringshinder som hindrar 
fisk och andra vattenlevande organismer i deras vandring uppströms och ned-
ströms. Detta resulterar i att vattendragen delas upp i olika delar mellan vilka ge-
netiskt utbyte inte kan ske och har skapat hinder för många arter och flödesföränd-
ringarna har bland annat medfört att viktiga lekområden för fisk har försvunnit. 
Resultaten från biotopkarteringen ger en bild av hur påverkade vattendragen är av 
rensning, reglering och fragmentering och ska kunna utgöra underlag för till ex-
empel restaurering och biologisk återställning.  
 

 
Figur 4. Damm vid sjön Knons utlopp i Knoälven i Klarälvens ARO. 

 

 

1.5 Skogsbruk och dikning 
Skogsbruk är den viktigaste areella näringen i Sveriges glesbygder. Historiskt sett 
har brukandet av skogen påverkat och förändrat vattenmiljöer genom bland annat 
flottledsrensningar, rätningar och dikningar. Idag strävar man inom skogsbruket 
efter att anpassa sig successivt så att negativ påverkan på känsliga miljöer mini-
meras14.  Trots det påverkar dagens skogsbruk vattenmiljöerna. Till exempel kan 
markskador i samband med körning och markberedning nära vattenmiljöer orsaka 
slamtransport ut i vattnet som täcker över lekbottnar för fisk och bestånd av flod-
pärlmusslor. Slammet kan innehålla tungmetaller som kvicksilver15. Dikning har 
negativa effekter på hydrologi, vattenkvalitet och artsammansättning i omgivande 

                                                      
14 Fiskeriverket, 2001. Skyddsridåer längs vattendrag (SILVA). ISSN 1404-8590. 
15 http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skador-pa-skog/Korskador/Mark-och-
vatten/   
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vattensystem16. Studier visar på att en inblandning av mer än 20 % av fint material 
(< 1 mm) i bottensedimenten gör att föryngringen av flodpärlmussla misslyckas17. 
Det har också visats att utvecklingen av öringrom nedströms hyggen varit lägre än 
uppströms, på grund av sedimentation med påföljande syrebrist18.  

Kantzonen längs vattendrag påverkar inte bara sedimentationen utan också tempe-
ratur, vattenkemi, flöde, tillgång på mat och död ved. Grov ved skapar omväx-
lande miljöer med både djupare pooler och strömpartier och är en utmärkt livs-
miljö för bottenfaunan, genom att den utgör substrat samt tillför näring/föda. 
Temperaturen i vattendragen påveraks av ökad solinstrålning vid avsaknad av 
kantzon. Exempel har visat hur 4-5 km långa hyggen kan öka vattentemperaturen 
i skogsbäckar från 17 till 24 °C sommartid. Man tangerar då gränsen för vad 
många akvatiska arter tål under en längre period19.   

 

 
Figur 5. Avverkning vid Kvällsån i Norsälvens ARO där ingen kantzon längs vattendraget 
lämnats kvar. 

 

När skogen växer tar rötterna upp basiska växtnäringsämnen och frigör samtidigt 
vätejoner. Efter avverkningen förs de basiska växtnäringsämnena bort och en ef-
fekt blir försurning av marken. Tillväxtgynnande åtgärder samt ett ökat utnytt-
jande av hela träd innebär att skogsbrukets bidrag till försurningen ökar20.  

Informationen från biotopkarteringen ger en bild av hur skuggningen är längs vat-
tendragen, vilka trädslag dominerar och antal tillrinnande diken. Under parame-
                                                      
16 Världsnaturfonden. Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer. ISBN 978-89272-17-0. 
17 Österling, M,. 2006. Ecology of freshwater mussels in disturbed enviroments. 
18 Världsnaturfonden. Generell hänsyn och naturvärdesindikatorer. ISBN 978-89272-17-0. 
19 Fiskeriverket, 2001. Skyddsridåer längs vattendrag (SILVA). ISSN 1404-8590. 
20 Naturvårdsverket, 2002. Kalkning av sjöar och vattendrag. Handbok 2002:1. 
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tern ”Övrigt” på vattenbiotopsprotokollet finns information om avverkningar, 
körskador m.m. 

 

 

1.6 Jordbruk 
Kväve och fosfor är de två växtnäringsämnen som tillförs i störst mängd inom 
jordbruket. Våtmarker som dikats ut, sjöar som sänkts och vattendrag som rätats 
ut bidrar till dagens stora näringsläckage från jordbruksområdena, eftersom läcka-
get inte längre hejdas på samma sätt som förr. Det är inte enbart jordbruket som 
ligger bakom näringsläckaget utan reningsverk och enskilda avlopp bidrar också. I 
och med att näringen ökar i sjöar och vattendrag ökar tillväxten av primärprodu-
center (t.ex. cyanobakterier) vilkas tillväxt vanligen är hämmad av tillgången på 
fosfor. I början av den här processen ökar ofta biomassan av påväxtalger och un-
dervattensmakrofyter. Växtplankton, i synnerhet cyanobakterier, tar snart över 
som den dominerande primärproducenten genom att reducera mängden ljus som 
når ner till påväxtalgerna och undervattensmakrofyterna. Den stora mängden 
växtplankton leder till minskat siktdjup (ljusgenomsläpp i vattnet), och den höga 
produktionen av organismer leder till ökad mängd döda organismer som samlas 
på bottensedimentet. Vid bakteriernas nedbrytning av de döda organismer förbru-
kas syre, vilket minskar syrekoncentrationen i vattnet och kan orsaka syrefria 
bottnar som i sin tur kan leda till bildande av svavelväte som är giftigt21.  

 

Här kan information om körskador, beskuggning, kantzoner, vattenvegetation och 
andelen jordbruksmark inhämtas från biotopkarteringsmaterialet.  

 

 

1.7 Försurning och kalkning 
Surt nedfall i kombination med jordarterna och berggrundens svaga buffringsför-
måga har bidragit till att flertalet av länets sjöar och vattendrag drabbats av för-
surning i varierande utsträckning. Även skogsbruket bidrar till försurningen ef-
tersom avverkning och uttag av biomassa för bort de baskatjoner som behövs för 
att neutralisera de syror som bildats i marken under skogens tillväxtperiod22. 

 

Försurningen leder till att antalet växt- och djurarter minskar. Försurningskänsliga 
bottendjur såsom snäckor, iglar och dagsländelarver påverkas redan vid pH-
värden strax under 6,0 medan exempelvis knottlarver och larver av dagsländor är 
betydligt tåligare. Fisk är särskilt känslig för oorganiskt aluminium som frigörs i 
samband med försurningen av mark och vatten. Aluminiumet fäster på gälarna så 
att deras funktion försämras. De biologiska effekterna av försurningen beror inte 
bara på direkta gifteffekter till följd av en förändrad vattenkemi. Förändringarna i 
växt- och djursamhällen påverkar i sin tur konkurrensen och tillgången på föda. 
Försurningen drabbar därför hela ekosystemets struktur och funktion23. 

 
                                                      
21 Brönmark, C & Hansson L-A, 2008. The biology of lakes and ponds.    
22 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2007. Försurade sjöar i Värmlands län. Rapport 2007:11.  
23 Naturvårdsverket, 2002. Kalkning av sjöar och vattendrag. Handbok 2002:1. 
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Förhållandena i sjöar och vattendrag har förbättrats avsevärt sedan kalkningen 
startade i länet och tidigare försvunna arter har återkommit och svaga bestånd har 
växt sig starkare. Dock kvarstår försurningsproblematiken. Kalkningen är den 
viktigaste anledningen till de framgångsrika resultaten och bör fortsätta till dess 
att vattnen återgått till sina normaltillstånd och att deras normala vattenkemi upp-
rätthålls utan mänsklig hjälp. För att bevaka att kalkningens kemiska och biolo-
giska målsättningar uppfylls finns ett kalkeffektuppföljningsprogram. Programmet 
utgör grunden för bedömning av behovet av omkalkningar samt förnyad planering 
av kalkningsarbetet. Dessutom är programmet en viktig del i bevakningen av för-
surningens utveckling i länet. Vidare bidrar de biologiska undersökningarna i pro-
grammet med kunskap om förekomsten av sällsynta och hotade arter som ofta 
utgör motiv för kalkningsinsatser24.  
 

 
Figur 6. Våtmarkskalkning vid Mellansjön, Torsby kommun.  

 
1.7.1 Återintroduktion av arter som försvunnit på grund av försurning 
Väl genomförd kalkning av sjöar och vattendrag höjer pH och alkalinitet samt 
fäller ut metaller, vilket skapar förutsättningar för att försurningskänsliga arter kan 
finnas kvar eller komma tillbaka. I regel behövs en period på 3-5 år efter kalkning 
för vattenkemin att stabilisera sig. Direkt efter kalkning kan ett fåtal arter domi-
nera. Abborren kan till exempel snabbt dra fördel av de nya förhållandena och 
tillfälligt bli den dominerande fiskarten. Artrikedomen ökar efterhand men åter-
ställningsprocessen kan ta lång tid. Även när vandringsvägarna är intakta kan det 
ta mer än 10 år innan växt- och djurlivet liknar det som fanns innan försurningen. 
Om de försurningskänsliga arterna finns kvar i angränsade delar av vattensyste-
met, och om inga vandringshinder finns, är förutsättningarna i regel goda för en 
naturlig återkolonisation. Fiskar samt vattenlevande stadier av flygande insekter, 
till exempel sländor, har förmågan att kolonisera snabbt (2-5 år), medan däremot 

                                                      
24 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2009. Regional åtgärdsplan för kalkningsverksamheten i Värm-
lands län 2010-2015. 
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djur med mindre rörlighet, som snäckor och kräftdjur, kan behöva lång tid (10-20 
år) för att återkomma. När förutsättningarna för naturlig återkolonisation saknas 
eller då återkolonisation kommer att ta en avsevärd tid kan det vara befogat med 
åtgärder för biologisk återställning i kalkade vatten.  

 

Biologisk återställning i kalkade vatten bör i första hand inriktas på att gynna na-
turlig återkolonisation av de arter som tidigare har funnits, genom att till exempel 
öppna vandringsvägar och återställa skadade biotoper. Endast när återkolonisation 
ej bedöms som möjlig eller tar för lång tid bör återintroduktion komma i fråga25.    

 

Viktig information som kan uthämtas från biotopkarteringsmaterialet är till exem-
pel information om artförekomster för kalkningens motivarter, beskrivning av 
vattendragsmiljöer för bra placering av kalkdoserare och information om vand-
ringshinder med mera.  

 
 
1.8 Restaurering av värdefulla vattenmiljöer 
Det finns endast ett fåtal vattendrag nedom fjällen som är opåverkade av rens-
ningar, omgrävningar eller andra störningar av den naturliga bottenstrukturen. 
Detta gör det ofta svårt att få en bild av hur det ursprungliga vattendraget kan ha 
sett ut. En viss indikation kan man få genom att studera omgivningen. Är närlig-
gande mark full av block och sten, medan sådana strukturer saknas i vattendraget 
kan man ana att rensning skett – och samtidigt kan omgivande landskap utgöra en 
målbild för det restaurerade vattnet. 

 

Det finns en dynamik i naturliga vatten. De största blocken må ha legat på plats i 
tusentals år, men mindre fraktioner flyttas om och transporteras iväg. Höljor och 
forsnackar flyttas, stränder eroderas och översvämmas. Dessa processer bör få 
verka även i de restaurerade vattnen. Restaureringen sker inte till ett fixt stadium, 
utan till ett tillstånd där naturliga processer kan vidmakthålla en dynamisk och 
varierad miljö. Sammantaget innebär detta att det naturliga vattendraget känne-
tecknas av bland annat variation i bottensubstratet, i fåran och i strandzonen. När 
man rensat och sprängt i vattendragen är det naturligtvis de stora stenarna och 
blocken som försvunnit. I och med detta har vattenhastigheten i vattendraget ökat. 
Den ökade vattenhastigheten medför att finare partiklar som grus och sand spolats 
ned i lugnvattenområden. De största och minsta partiklarna har således försvunnit 
och bottnarna blir därmed allt mer ensartade. Detta leder i sin tur till att vatten-
strömmen blir allt mer kanaliserad och alltmer rätlinjig. Sådan vattenström mins-
kar utbytet av syre i bottnarna och lämpliga livsmiljöer för djur och växter mins-
kar. Ju mer laminär ström och ensartad botten, desto färre hålrum för bottendjur 
och desto art- och individfattigare bottenfauna och ju färre fiskar. Den snabbare 
vattenströmmen ökar också risken för katastrofala översvämningar nedströms, 
samtidigt som vattendragen får låg sommarvattenföring. 

De naturliga vattendragen saknar i princip onaturliga strukturer som strömkon-
centratorer och jämna, raka trösklar. I den ekologiska restaureringen försöker man 
                                                      
25 Naturvårdsverket, 1999. Biologisk återställning i kalkade vatten. Kompletterande åtgärder till 
kalkning av sjöar och vattendrag.  Allmänna råd 99:4.  
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därför efterlikna de synbarligen ”slumpartade” mönster som återfinns i naturliga 
vattendrag. Med dessa kan vattnet koncentreras, styras, göras djupare, snabbare, 
turbulentare eller långsammare utan att landskapet blir rätvinkligt och ensartat. 

 

 Figur 7. Torpedalsälven i Upperudsälvens ARO före åtgärd. 
 

Figur 8. Torpedalsälven efter åtgärd. 
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De flesta akvatiska djur och många växter behöver öppna vandringsvägar för att 
kunna sprida och fortplanta sig. Fiskars vandringar sker mellan lek-, uppväxt- och 
födoområden. Förflyttningar sker också för övervintring eller för att undvika till-
fälligt ogynnsamma förhållanden. De mest extrema vandringarna företas av 
fiskarter som tillbringar större delen av sitt liv i havet men vandrar upp i sötvatten 
för att leka. Och fiskarter som ål som tillbringar större delen av sitt liv i sötvatten 
men söker sig till havet för att leka. Arter med så stora krav på fria vandringsvä-
gar, intakt konnektivitet, har drabbats hårt av alla dämmen. Vandringar bör kunna 
ske både utmed vattendrag och inom vattensystem, inom sjön och från huvudfåra 
till biflöden och åplan samt till olika djup.  

 

Flertalet vandringshinder har etablerats i form av dammar, kulvertar, kanali-
seringar och homogena vassbälten eller annan onaturligt tät vattenvegetation. 
Fiskvägar skapas genom att eliminera hindren alternativt att skapa passager runt 
eller genom dessa hinder. När det gäller fiskars uppströmsvandring har fiskvägar-
na också ofta funktionen att minska vattnets energi för att möjliggöra uppströms-
vandring. Fiskarna vandrar nämligen ofta vid hög vattenföring då nedströms 
vandring underlättas av den extra farten och uppströmsvandring underlättas av 
högre vattennivåer vid hinder26. 

 

Uppgifterna från biotopkarteringen visar var och i vilken utsträckning rensning 
har skett, samt var i vattendragen som det finns vandringshinder. Resultaten visar 
också vilken typ av vandringshinder det är samt dess passerbarhet, uppgifter som 
kommer att kunna göra underlag för restaurering av vattenmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
26 Naturvårdsverket & Fiskeriverket, 2008. Ekologisk restaurering av vattedrag. ISBN 978-91-620-
1270-0. 
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1.9 Delavrinningsområden i Värmland 
I Värmland räknar vi med nio större delavrinningsområden, i fortsättningen be-
nämnda ARO27. Dessa är Glomma, Upperudsälven, Byälven, Borgviksälven, Nor-
sälven, Klarälven, Alsterälven, Visman och Gullspångsälven. I den här invente-
ringen går de vattendrag som mynnar direkt i Vänern och Vänerns närområde 
under benämningen ”Vänerns närområde”. Se figur 10. 

Figur 9. Karta över Värmlands ARO:n (skala 1:900 000). 
 
                                                      
27 Stake, E, 2011. Sjöar i Värmlands län, tillstånd och förändringar.  
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1.9.1 Vänerns närområde 

 
Figur 10. Karta över det område som benämns Vänerns närområde i den här rapporten 
(skala 1:400 000). Karterade vattendrag är blåmarkerade.    
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Vänerns närområde omfattar från väster Värmlandsnäs, Grums och Vålberg, vid 
Vålberg mynnar Norsälven (tillhörande Norsälvens ARO) i Vänern (figur 10). 
Öster om Vålberg fortsätter området omfattande Segerstad till Karlstad och 
Hammarö där Klarälven (tillhörande Klarälvens ARO) mynnar i Vänern. Öster 
om Karlstad mynnar Alsterälven i Vänern (tillhörande Alsterälvens ARO) vid 
Alster. Området fortsätter österut där det breder ut sig och omfattar ett par större 
vattendrag; Glumman, Ölman, Svartån och Varnan. I sydostlig riktning sträcker 
sig området till gränsen mot Västra Götaland och Örebro län.   

 

Området innefattar inga större sjöar utan domineras av jordbruksmark och bebyg-
gelse. Viss övergödningsproblematik förkommer inom området, från enskilda 
avlopp och jordbruk. Värdefulla arter som lax och öring vandrar från Vänern upp i 
Klarälven för att leka. Det har även konstaterats att asp går upp i Glumman och 
Malsjöån för att leka28.  

 

Sedan 1984 pågår ett löpande provtagningsprogram för norra Vänern och dess 
tillflöden. Programmet innehåller stationer för kontroll av långsiktiga förändringar 
i vattensystemet (t.ex. påverkan från markanvändning och klimat), kontrollstat-
ioner för punktutsläpp, stationer för transportberäkningar och stationer för biolo-
gisk uppföljning29. 

 

 
Figur 11. Glumman vid Väse kyrka. 
 
                                                      
28 Intern, ej publicerad rapport om asp. 
29 http://www.viss.lansstyrelsen.se/MonitoringPrograms.aspx?monitoringProgramID=153 
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1.9.2  Glommas delavrinningsområde 

 
Figur 12. Karta över de delar av Glommas ARO som ligger i Sverige (skala 1:230 000). Kar-
terade vattendrag är blåmarkerade.  
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Glommas ARO är ca 43 000 km2 stort, ca 1 % av ARO:t ligger i Värmland (figur 
12). Hela området ligger över högsta kustlinjen på svenska sidan och utgörs av 
skog, berg och myrområden. Inom området finns nationellt värdefulla vatten med 
storvuxen strömstationär öringstam samt harr. Största sjön inom ARO:t på 
svenska sidan är Rangsjön med en area på 2,7 km2.  

 

Små isälvsavlagringar finns i hela dalgången runt Medskogån, de flesta utgörs av 
små kullar av sand. Från Bograngen och norrut löper en liten flack ås bestående 
av grus. Isälvssediment är oftast skiktade och välsorterade. Sand eller grus är van-
ligen dominerande kornstorlekar, men såväl sorteringsgrad som kornstorlek kan 
växla avsevärt inom samma avlagring30.  
 

Totalt har sju vattendrag inventerats inom ARO:t. Merparten av de inventerade 
vattendragen domineras av strömmande vatten, block och sten. De potentiella 
nyckelbiotoperna är många och består till största delen av utströmningsområden, 
översilade klippor och korvsjöar. Karaktäristiskt för området är hög andel meand-
rande vattendragssträckor. ARO:t har viss försurningsproblematik och de första 
kalkningarna i området startade 1981. Motiven för kalkning i området varierar 
men är i huvudsak fiskrelaterade och utgörs av öring, harr, mört och sällsynta ar-
ter av bottenfauna samt fiske av lokalt- och regionalt intresse31.  

 

 
Figur 13. Medskogsån i Glommas ARO.  

 

                                                      
30 http://www.sgu.se/dokument/service_sgu_publ/K208.pdf 
31 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2009. Kalkningsverksamheten i Värmlands län 2010-2015. Bi-
laga 1. 
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1.9.3 Upperudsälvens delavrinningsområde 

 
Figur 14. Karta över Upperudsälvens ARO (skala 1:450 000). Karterade vattendrag är blå-
markerade. 
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Upperudsälvens ARO (figur 14) omfattar delar av Västra Götalands, Dalslands 
och Värmlands län samt delar av Östfold Fylke i Norge. Den norska delen utgör 
11 % av områdets areal32. Vattensystemet kallas även allmänt för Dalslands kanal. 
I ARO:t finns ett flertal kanalsträckor och slussar för båttrafiken.  
 

ARO:t har en sammanlagd yta på ca 3 335 km2. Den svenska delen utgörs till 62 
% av skogsmark, 16 % sjöyta, 4 % åkermark, 1 % av tätortsmark och restarerande 
16 % av övrig mark, främst myrmark33. 
 

Den stora rikedomen av sjöar gör att älvsystemets vatten är klart och näringsfat-
tigt. I de klara sjöarna och vattendragen har en speciell fauna utvecklats som är 
anpassad till de specifika förhållandena. Sjöarna hyser syrgaskrävande organismer 
som t.ex. glacialrelikta kräftdjur, sik, siklöja och hornsimpa. I de vattendrag som 
inte dämts upp eller byggts ut för vattenkraftsändamål leker sjövandrande och 
strömlevande öringstammar. Inom området finns fortfarande den hotade flodkräf-
tan i livskraftiga bestånd. Under de senaste åren har dock kräftpest drabbat sjön 
Stora Le som ligger centralt i ARO:t.  

 

 
Figur 15. Ivarsbyälven i Upperudsälvens ARO. 

 

 

 

 

                                                      
32 ALcontrol AB, 2007. Upperudsälven 2006. Dalslands Kanals vattenvårdsförbund. 
33 ALcontrol AB, 2007. Upperudsälven 2006. Dalslands Kanals vattenvårdsförbund. 
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1.9.4 Byälvens delavrinningsområde 

 
Figur 16. Karta över Byälvens ARO (skala 1:520 000). Karterade vattendrag är blåmarke-
rade. 
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Byälvens ARO (figur 16) omfattar ca 4 785 km2, varav 29 % ligger i Norge. Hu-
vuddelen av den svenska arealen består av skogsmark (66 %) och sjöarealen ut-
görs av 11 %. Inslaget av jordbruksmark är litet (7 %). Övrig areal (15 %) består 
främst av myrmark34. 
 

Byälven rinner genom ett vackert varierat och kuperat landskap. Den domine-
rande markanvändningen utgörs av skog, utmed älvdalarna och de större sjöarna 
förkommer även bördiga jordbruksmarker. I ARO:t finns höga akvatiska natur-
värden i form av bl.a. livskraftiga bestånd av flodpärlmussla och flodkräfta, unika 
öringstammar samt glacialrelikta kräftdjur. Flera vattendrag och sjöar ingår i det 
europeiska nätverket Natura 200035.  
 

De största fors- och fallsträckorna är utbyggda till förmån för vattenkraften och en 
stor del av vattendragen har blivit rensade för att underlätta timmerflottningen. 
Den akvatiska faunan som är knuten till dessa miljöer finns dock kvar i flera 
mindre och medelstora vattendrag. I Byälvens nedre delar sker uppvandring av 
bland annat asp och gös under lekperioderna36.   

 

 
Figur 17. Rinnälven i Byälvens ARO.  

                                                      
34 ALcontrol AB, 2007. Byälven och Borgviksälven 2006. Byälvens och Borgviksälvens Vatten-
vårdsförbund.  
35 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-032byalven.pdf 
36 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-032byalven.pdf 
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1.9.5 Borgviksälvens delavrinningsområde 

 
Figur 18. Borgviksälvens ARO (skala 1:230 000). Karterade vattendrag är blåmarkerade. 
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Borgviksälvens ARO (figur 18) omfattar ca 885 km2
. ARO:t är fördelat på 64 % 

skog, 14 % sjö, 8 % jordbruksmark och 14 % övrig mark37.  
 

ARO:t domineras av en av Värmlands största sjöar, Värmeln. Värmeln är en klar-
vattensjö med ett unikt bestånd av storvuxen öring. Det finns höga akvatiska na-
turvärden i form av bland annat livskraftiga bestånd av flodpärlmussla, flodkräfta 
och öringstammar samt glacialrelikta kräftdjur. I ARO:t finns också flera vatten-
drag som ingår det europeiska nätverket Natura 2000, som till exempel Slorudsäl-
ven, som hyser den rödlistade flodpärlmusslan.  

 

Stora delar av ARO:t är påverkat av reglering till förmån för vattenkraften. Även 
påverkan av rensning och rätning finns sedan flottningsepoken. Särskilt de nedre 
och centrala delarna av avrinningsområdet har under industriepoken varit kraftigt 
påverkade av föroreningar. I området finns flera nedlagda industrier där gamla 
utsläpp fortfarande läcker ut till vattensystemet. Genom att området till stor del 
består av jordarter med svag buffringsförmåga har delar av ARO:t drabbats av 
försurning. Omfattande kalkning sker idag av sjöar, vattendrag och våtmarker 
inom ARO:t38. 
 

 
Figur 19. Slorudsälven i Borgviksälvens ARO.  

 

 
                                                      
37 ALcontrol AB, 2007. Byälven och Borgviksälven 2006. Byälvens och Borgviksälvens Vatten-
vårdsförbund.  
38 ALcontrol AB, 2007. Byälven och Borgviksälven 2006. Byälvens och Borgviksälvens Vatten-
vårdsförbund.  
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1.9.6 Norsälvens delavrinningsområde 

 
Figur 20. Karta över Norsälvens ARO (skala1:500 000). Karterade vattendrag är blåmarke-
rade. 
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Norsälvens ARO (figur 20) omfattar ca 4 100 km2. Huvuddelen av arealen består 
av skogsmark (76 %). Sjöarealen utgör 7 % av området. Inslaget av jordbruks-
mark är litet (7 %). Tätort utgör ca 1 % och övrig areal (främst myrmark) 10 % av 
området39.   

 

Norsälven mynnar i Vänern vid Vålberg, ca 15 km väster om Karlstad. Centralt i 
ARO:t ligger de tre Frykensjöarna (Övre-, Mellan- och Nedre Fryken) i en djup 
sprickdal som sträcker sig från norr till söder. Sjöarna är djupa, klara och närings-
fattiga. Större tillflöden till Övre Fryken är Ljusnan, Röjdan, Badaälven och 
Björka älv. Det största tillflödet till Mellan Fryken är Rottnan som tar emot vatten 
från bl.a. sjöarna Kymmen och Rottnen. Nedre Frykens huvudsakliga tillflöde är, 
förutom Mellan Fryken, Tolitaälven40. I de klara och kalla Frykensjöarna finns en 
speciell fauna med glacialrelikta kräftdjur och hornsimpa. Genom vattenkraftsut-
byggnaden i tillflödena finns bara en spillra kvar av de öringstammar som tidigare 
lekt där. Vid sidan om kraftverksutbyggnaden har flottledsrensning av vattendra-
gen medfört en allvarlig begränsning av förutsättningarna för det biologiska livet i 
vattnet. I de södra delarna av ARO:t är jordarna mer erosionsbenägna och i vissa 
biflöden bidrar jordbruksmark och punktkällor med betydande näringstillskott41.  

 

 
Figur 21. Grundan i Norsälvens ARO.  

 

                                                      
39 ALcontrol AB, 2009. Norsälven 2008. Norsälvens intressenter.  
40 ALcontrol AB, 2009. Norsälven 2008. Norsälvens intressenter.  
41 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-034norsalven.pdf 
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1.9.7 Klarälvens delavrinningsområde 

 
Figur 22. Karta över Klarälvens ARO (skala 1:750 000). Karterade vattendrag är blåmarke-
rade. 
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Klarälvens ARO (figur 22) omfattar ca 11 800 km2, varav ca 6 500 km2 ligger i 
Värmland42. Klarälven har sina källor i Härjedalens fjällandskap. På sin väg sö-
derut rinner älven till betydande del genom Norge, där vattendraget mestadels har 
en strömmande och forsande karaktär. Längre söderut flyter älven lugnare och har 
bitvis ett karaktäristiskt meandrande lopp. På sin väg genom Värmland utnyttjas 
kraften i älven vid nio vattenkraftverk. Vid mynningen i Vänern finns Sveriges 
största aktiva sötvattensdelta på vilket Karlstad är beläget43. Skogs- och fjällmark 
dominerar i hela Klarälvens ARO. I Värmlandsdelen är inslaget av skogsmark 69 
%, medan jordbruksarealens andel endast är 2 %. Sjöarealen utgör 12 %, tätort 1 
% och övrig mark (främst myr) 16 % 44.  
 

Även den omfattande rensningen av flottleder som skett inom ARO:t har medfört 
en utarmning av miljöer för fisk och bottendjur. Ett intensivt skogsbruk utgör 
främst ett hot mot ekosystemen i de lite mindre, skogsdominerade biflödena.  

 

En fördjupad kartering i delar av Klarälven har utförts inom InterReg-projektet 
”Vänerlaxens fria gång”. Syftet med den fördjupade karteringen var att ta reda på 
hur stor areal lek- och uppväxtområde för lax och öring som finns i Klarälvens 
övre delar (sträckan Vingängsjön – Höljes). 

 

 
Figur 23. Musån i Klarälvens ARO.  

 

                                                      
42 ALcontrol AB, 2006. Klarälven 2005. Klarälvens vattenvårdsförbund. 
43 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-035klaralven.pdf 
44ALcontrol AB, 2006. Klarälven 2005. Klarälvens vattenvårdsförbund. 
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1.9.8 Alsterälvens delavrinningsområde 

 
Figur 24. Karta över Alsterälvens ARO (skala 1:150 000). Karterade vattendrag är blåmar-
kerade. 
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Alsterälvens ARO (figur 24) omfattar ca 390 km2. Alsterälven mynnar i Vänern 
vid Alster, ca 5 km öster om Karlstad. Huvuddelen av arealen består av skog (55 
%) och jordbruksmark (14 %). Cirka 12 % av ytan utgörs av sjöar med bl.a. sjöar-
na Alstern, Gapern, Molkomssjön och Borssjön placerade på ett pärlband i huvud-
fåran. Norr om Borssjön domineras ARO:t av skog, längre söderut finns bety-
dande inslag av jordbruksmark. Huvuddelen av ARO:t är beläget under den 
högsta kustlinjen45. I några sjöar finns glacialrelikta kräftdjur som ett minne från 
en tid med kallt klimat46.  

 

Alsterälven utgör ett av de mest näringsrika vattensystemen i Värmlands län och 
problem med näringsläckage, syrgasbrist, algblomning och igenväxning har upp-
märksammats under många år. Förorenade områden finns i anslutning till gamla 
industrilägen. I de övre delarna av ARO:t, ovanför den högsta kustlinjen, där mar-
ken till stor del består av jordarter med svag buffringsförmåga, finns sjöar och 
vattendrag som är drabbade av försurning. Kalkning sker idag av sjöar och våt-
marker inom ARO:t för att motverka försurningens effekter. I Alsterälven finns ål 
och på våren går aspen upp och leker i älvens nedre delar. I området finns flera 
dammar som reglerar vattennivåerna i sjöarna samt vattenföringen på de korta 
älvsträckorna47.  
 

 
Figur 25. Byckelsälven i Alsterälvens ARO.  

                                                      
45 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-036alsteralven.pdf 
46 Länsstyrelsen i Blekinge län, 2010. De glacialrelikta kräftdjurens utbredning i södra Sverige 
(Götaland och Svealand). Rapport 2010:7. 
47 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-036alsteralven.pdf 
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1.9.9 Vismans delavrinningsområde 

 
Figur 26. Karta över Vismans ARO (skala 1:120 000). Karterade vattendrag är blåmarke-
rade. 
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Visman ligger i sydöstra delen av Värmland, i Kristinehamns och Degerfors 
kommuner och rinner i sydlig riktning från sjön Vismen till Kolstrandsviken i 
Vänern. ARO:t (figur 26), som är ca 230 km2 stort, omfattar två större sjöar; 
Vismen och Sälsjön. Området har två större tätorter, Björneborg och Bäckham-
mar. Vismans nedre del är lugnflytande och karaktäriseras av ett naturligt meand-
rande lopp. Här omges vattendraget av jordbruksmark och utmed vattendraget 
finns ofta en ridå av träd och buskar. Längre upp i vattendraget, uppströms Bäck-
hammar, är fallhöjden lite större och här omges ån i huvudsak av skogsmark. I 
Vismans nedre delar har det konstaterats att asp går upp och leker48.  

 

Till Visman sker industriutsläpp som påverkar vattenkvaliteten i ån. Trots omfat-
tande rening av avloppsvattnet påverkar Bäckhammars bruk vattendraget genom 
utsläpp av syreförbrukande ämnen och näringsämnen. Även vattentemperaturen i 
Visman påverkas av fabrikens utsläpp. För att underlätta situationen pumpar bru-
ket in friskt Vänervatten till ån. Utmed ån sker även utsläpp från mindre renings-
anläggningar och en deponi. De diffusa utsläppen från jordbruksmark och en-
skilda avlopp bidrar också till övergödningssituationen. Genom minskningen av 
det försurande nedfallet har kalkningen av sjöar och vattendrag i Vismans ARO 
kunnat minskas49. 
 

 
Figur 27. Visman, huvudvattendraget i ARO:t.  

 

 

                                                      
48 Intern, ej publicerad rapport om asp 
49 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-037visman.pdf 
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1.9.10 Gullspångsälvens delavrinningsområde 

 
Figur 28. Karta över Gullspångsälvens ARO (skala 1:650 000). Karterade vattendrag är 
blåmarkerade. 
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Gullspångsälven har sina källflöden i Dalarnas län och mynnar i östra Vänern vid 
Gullspång. ARO:t (figur 28) omfattar ca 5 050 km2. Huvuddelen av arealen utgörs 
av skogsmark (67 %), sjöarealen utgör 13 % av området och inslaget av jord-
bruksmark är mycket litet (4 %). Övrig areal (16 %) består till största delen av 
myrmark50. 

 

ARO:t innehåller flera områden som är av riksintresse för naturvården, bland 
andra nedre delen av Gullspångsälven samt områden vid mynningen i Vänern, 
vilka båda är utsedda till Natura 2000 områden. De biologiska värdena ligger 
främst i de unika lax- och öringbestånden, men området hyser även asp, en rik 
bottenfauna samt artrik fågelfauna51.  

 

De flesta vattendragen inom ARO:t är reglerade och regleringen har en negativ 
effekt på biologin. Gruvdrift och metallbearbetning har gamla anor i området. 
Därför föreligger också en ”historisk” metallpåverkan på många platser. Detta 
sker bl.a. via sediment och läckage från deponerade slaggrester52.  

 

 
Figur 29. Nordmarksälven i Gullspångsälvens ARO.  

 

                                                      
50 Alcontrol AB, 2002. Gullspångsälven 2001. Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund. 
51 http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/vasterhavet/beslut-
2009/underlagsmaterial-per-delomrade-ap/108-038gullspangsalven.pdf 
52 Alcontrol AB, 2002. Gullspångsälven 2001. Gullspångsälvens Vattenvårdsförbund. 
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2 Material och metod 
Inventeringen har utförts med utgångspunkt från den metod som utarbetats av 
Länsstyrelsen i Jönköping53. Metodiken innebär i sitt originalutförande datain-
samling inom ramen för 5 olika protokoll; A. vattenbiotoper, B. 
närmiljö/omgivning, C. diken/biflöden, D. vandringshinder och E. vägpassager. 
Med tanke på den stora mängd vattendrag som finns i Värmlands län (5342 km 
enligt Översiktskartan och drygt 3000 km vattendrag med tillrinningsområde som 
är större än 10 km2) har metodiken anpassats för att spara tid. 

 
 

2.1 Strategier och ställningstaganden 
En utgångspunkt för projektet var att fältkarteringen skulle kunna utföras av en 
person per vattendragssträcka. Om karteringen skulle utföras av två personer som 
gick parallellt utmed vattendragen (vilket rekommenderas i metodiken) skulle 
arbetet tagit alltför lång tid och bli alltför kostsamt. Därför begränsades fältkarte-
ringen till att omfatta endast vattenbiotoper (protokoll A) och vandringshinder 
(protokoll D). Uppgifter om markanvändningen i närmiljön (protokoll B) samt 
underlag om närmiljön som är nödvändig för bedömning av nyckelbiotoper an-
sågs i efterhand kunna inhämtas genom analyser av vegetationsdatabasen för 
Värmlands län. 

 

Insamling av data för bedömning av skyddszoner mot starkt påverkade markan-
vändningstyper (hygge, åker, bebyggelse) har inte genomförts inom ramen för 
projektet. Uppgifterna är viktiga för att en bedömning ska kunna göras av kvali-
teten på biotoperna i de aktuella vattendragen. I viss mån erhålls uppgifter om 
vegetationsförhållandena utmed sträckan under parametern A6 (skuggning) och 
genom tillägget av parametern ”dominerande trädslag”.  Även under parametern 
A 12 (övrigt) där t ex fotoangivelser, eventuella hot mm. noterats erhålls uppgifter 
rörande hyggen, åkrar, körskador efter avverkning mm.  

 

Länsstyrelsen i Örebro har utarbetat en modifierad biotopkarteringsmetod som är 
inriktad på att klara kraven enligt Natura 2000-basinventeringen54. Även denna 
metodik omfattar de två fältformulären vattenbiotoper och vandringshinder. I an-
slutning till metodiken har man utarbetat en SQL-databas för lagring av data samt 
system för inmatning. Metodiken omfattar inte möjligheten att samla och bearbeta 
uppgifter om närmiljön, omgivning och diken. Angåenda vattenbiotoper, struktur-
element och vandringshinder påminner denna bantade metodik dock mycket om 
”jönköpingsmodellen”. Anledningen till att denna anpassning av metodiken inte 
har valts till biotopkarteringsprojektet i Värmland är att den bedömts vara för 
oflexibel och teknikberoende. De av Länsstyrelsen i Värmland tidigare genom-
förda metodstudierna avseende vattendragsinventering med flygbilder respektive 

                                                      
53 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2002. Biotopkartering vattendrag. Metodik för kartering av 
biotoper i och i anslutning till vattendrag. Meddelande 2002:55. 
54 Länsstyrelsen i Örebro län, 2004. Metod för kartering av vandringshinder och annan fysisk på-
verkan i vattendrag. Publ. nr 2004:37. 
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helikopter55 bedömdes inte heller lämpliga för att uppfylla undersökningens syfte. 
Generellt kan sägas att båda metoderna innebär att endast begränsad information 
kan inhämtas om själva vattendraget och dess biotoper vilket inte ger en tillräck-
ligt noggrann beskrivning.  

 

Skogsstyrelsen i Värmland-Örebro genomförde under perioden 1996 till 2003 en 
omfattande vattendragsinventering i den södra delen av Värmlands län56. Grums, 
Karlstad, Kristinehamn, Forshaga och delar av Säffle kommun inventerades. Me-
toden som användes i projektet avviker från den som har använts i biotopkarte-
ringsprojektet bl.a. genom att sträckavgränsningar har gjordes med utgångspunkt 
från närmiljöns utseende. Det innebär att det i första hand är för närmiljön som 
skogsstyrelsens inventering genererar kvantitativa data.  

 

Norsälven, Klarälven och Gullspångsälven är inte inventerade inom det här pro-
jektet eftersom metodiken inte fungerar optimalt på större vattendrag. En fördju-
pad kartering i delar av Klarälven har utförts inom InterReg-projektet ”Vänerlax-
ens fria gång” som startade 2011. Syftet med den fördjupade karteringen var att ta 
reda på hur stor areal lek- och uppväxtområde för lax och öring som finns i Klar-
älvens övre delar (sträckan Vingängsjön – Höljes). Tidigare karteringar via båt 
gav en grov uppskattning men genom transektmätningar längs hela sträckan och 
med fler parametrar, till exempel uppmätt vattenhastighet, fler substratfraktioner, 
påväxt och ”hålrum” (=skydd) ger en tydligare och mer verklig bild. Som en del i 
arbetet kompletterades befintligt biotopkarteringsmaterial (2005-2010) under 
2011 och 2012 för att redovisa en bättre bild av Klarälvens tillflöden. I rapporten 
Biotopkartering av Klarälvens tillflöden redovisas 101stycken tillflöden i Klaräl-
vens huvudavrinningsområde. Varje tillflöde presenteras genom vattenkartor, 
fiskkartor, sammanställningar för vattenbiotoper och vandringshinder samt rådata 
för varje enskild delsträcka inom varje vattendrag. 

 

Bitopkarteringsprojektet i Värmland omfattar inte en samlad naturvärdesbedöm-
ning av vattendragen, t.ex. enligt System Aqua. System Aqua är ett verktyg för att 
på olika nivåer beskriva och bedöma naturvärden i vatten. Däremot ingår bedöm-
ningar av några av de i System Aqua ingående variablerna för bedömning av na-
turlighet; N1 ”Bestående ingrepp”, underlag för N2 ”Påverkan på flödet” samt N7 
”Fragmentering” (tabell 2).  

 

 

 

 

                                                      
55 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2001. Vattendragsinventering i Värmland – två metodstudier. 
Rapport 2001:5. 
56 Stig Emilsson, Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro, 2005. Muntlig uppgift. 
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Tabell 2. Indikatorvärden för fragmenteringsgrad i vattendrag enligt System Aqua. 

Indikatorvärde Fragmenteringsgrad 

5 Vattendraget fritt från artificiella definitiva vandrings-
hinderhinder för öring. Artificiella definitiva vand-
ringshinder finns inte heller i någon ände av vattendra-
get.  

4 Huvudfårans fragmenteringsgrad 0, men kunskap finns 
att artificiella definitiva vandringshinder för öring fö-
rekommer i biflöden. Artificiella definitiva vandrings-
hinder finns i båda eller någon av vattendragets ändar. 

3 Fragmenteringsgraden i vattendraget < 25 % 

2 Fragmenteringsgraden i vattendraget > 25-50 % 

1 Fragmenteringsgraden i vattendraget > 50-< 75 % 

0 Fragmenteringsgraden i vattendraget > 75 % 

 

 

2.2 Inventeringens omfattning 
Som tidigare nämnts följer utförandet av den här inventeringen den metodik som 
utarbetats av Länsstyrelsen i Jönköpings län57, dock med vissa tillägg (tabell 3) 
och undantag.  Inventeringen omfattar bedömningar av vattenbiotoper och vand-
ringshinder i vattendrag vars ARO är större än 10 km2 i Värmlands län. Sjöar och 
större dammar/indämningar har inte ingått då dessa faller utanför inventeringsme-
todiken. Dock har en stor spännvidd av olika typer av vattendragsobjekt ingått i 
inventeringen, då allt från brant fallande skogsbäckar till breda lugnflytande vat-
tendrag omgivna av myr eller annan mark valts ut. I många vattendrag har inven-
teringen genomförts fram till den punkt där ARO:t underskrider 10 km2. Bedöm-
ningar av ARO:nas storlek gjordes med hjälp av data från SMHI58 samt genom 
enklare uppskattningar utifrån terrängkartan. 
 
Första året var inventeringen inriktad på i huvudsak vattendrag med höga kända 
naturvärden och till viss del vattendrag i samma områden som dessa. Urvalet 
gjordes bland annat med hjälp av den sammanställning som Länsstyrelsen gjorde 
över värdefulla sjöar och vattendrag 200559. När dessa var avklarade inventerades 
övriga vattendrag. För att inventeringen inte skulle bli alltför spretig eftersträva-
des även en regionvis indelning. 
 

 

                                                      
57 . Länsstyrelsen i Jönköpings län ,2002. Biotopkartering vattendrag. Metodik för kartering av 
biotoper i och i anslutning till vattendrag. Meddelande 2002:55. 
58 . SMHI, 1995. Avrinningsområden i Sverige. Del 4. Vattendrag till Västerhavet. Svenskt vatten-
arkiv. Nr 70, 1996. 
59 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2005. Värdefulla sjöar och vattendrag i Värmlands län. Stencil 
2005-04-21. 
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Tabell 3. Tillagda parametrar för Värmlands län i bedömningen av vattenbiotoper. 

Tillägg S-län Syfte  
Skuggning Att få en bedömning av hur stor del av vattendraget som 

skuggas 
 

Dominerande trädslag Att få en grov bild av vilket/vilka trädslag som domine-
rar i vattendragets direkta närhet 
 

Upprensat blockmaterial Uppgifter som ska kunna ligga till grund för ev. restaure-
ringsåtgärder 
 

Översilad klippa Potentiell nyckelbiotop 
 

Öppen sedimentstrand Potentiell nyckelbiotop 
 

Sandstrand Potentiell nyckelbiotop 
 

Korvsjö/småvatten Potentiell nyckelbiotop 
 

Hävdad strandäng Potentiell nyckelbiotop 
 

Indämt av damm Att få en bild av regleringspåverkan. Underlag för ev. 
restaurering 
 

Indämt av bäver Att ge information om bäverns påverkan i vattendragen 
 

Korsande vägar Att få en bild av tillgänglighet/påverkan  
 

”Är kvillområde” Anges om inventerad sträcka utgörs av kvillområde. 
Potentiell nyckelbiotop 
 

Sidofåra Att få en bild av vattendragets morfologi. Potentiellt 
uppväxtområde för fisk 
 

”Är sidofåra” Anges om inventerad sträcka utgörs av sidofåra. Uppgif-
ten används också för att kunna skilja dessa sträckor från 
huvudfåran 
 

Tillrinnande vattendrag Att få en bild av antalet tillrinnande vattendrag till de 
inventerade vattendragen 
 

Tillrinnande dike Att få en bild av antalet tillrinnande diken till vattendra-
gen. Finns med i grundmetodiken (protokoll C). 
 

Träkonstruktion för flott-
ning 

Att ge kunskap om ev. kulturmiljöer samt ev. vandrings-
hinder 
 

Bäverhydda Att ge information om förekomsten av bäver i vattendra-
gen 
 

”Är ravin” Anges om inventerad sträcka rinner genom en ravin. 
Potentiell nyckelbiotop 
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2.3 Förarbete 
Förutom de parametrar som Länsstyrelsen i Jönköping tagit fram har bedömningar 
för skuggning, dominerande trädslag och upprensat blockmaterial lagts till i be-
dömningen av vattenbiotoper. Syftet med tillägget för skuggning var att få en grov 
bild av vilket/vilka trädslag som dominerar i vattendragets direkta närhet och syf-
tet med att titta på hur mycket upprensat blockmaterial som fanns var att uppgif-
terna skulle kunna utgöra underlag vid eventuella restaureringsåtgärder.  

 

Kompletteringar i bedömningen av vandringshinder innefattar uppgifter för dam-
mar samt om objekten finns med i Länsstyrelsens dammdatabas och/eller i rappor-
ten ”Herrelösa dammar” 60. Det bestämdes också åtta olika kategorier för typbe-
nämningen av de artificiella och naturliga vandringshindren (tabell 4, sidan 52) 
för att lättare kunna jämföra resultaten från de olika vattendragen samt för att 
kunna räkna statistik på materialet. Vandringshindren klassades också inom olika 
användningsområden för att man lättare skulle kunna göra sammanställningar av 
dessa parametrar i ett senare skede. 
 

En av projektets målsättningar var att kvalitet skulle gå före kvantitet varvid stor 
vikt lades på att utbilda fältpersonalen. För att lära sig metodiken genomgick 
samtliga inventerare en biotopkarteringskurs. Genom kalibreringsövningar, som 
hölls under projektets gång, samkördes biotopkarterarna till att bedöma de olika 
parametrarna så lika som möjligt. Övningarna hölls för att förbättra resultatens 
tillförlitlighet och därmed öka kvaliteten ytterligare. För att öka kunskapen om 
öringbiotoper studerades dessa ute i fält. Även rödlistade strandskalbaggar och 
sandstrandsbiotoper studerades i fält första året. 
 

Då urvalet av vattendrag genomförts togs fältkartor fram (färgutskrifter av den 
digitala ekonomiska kartan, skala 1:10 000) över varje vattendrag. Kartorna kopi-
erades sedan upp i 2 ex av varje, en för fältarbete och en för renritning. 

 

Den fältutrustning som utnyttjades i projektet bestod av GPS (Garmin 60) vilken 
användes för att lagra koordinater för ett urval objekt, mobiltelefon för att möjlig-
göra kontakt mellan inventerarna och vattentålig digitalkamera för att fotografera 
utvalda objekt. Ytterligare hjälpmedel var måttband, kartor, A och D protokoll 
samt hyrbilar. För att effektivt kunna utnyttja bilarna arbetade inventerarna i 
samma område, dock inventerade varje person varsitt vattendrag (eller del av vat-
tendrag). Med hjälp av protokoll av s.k. copier film, vilket är ett vattenbeständigt 
skrivpapper, möjliggjordes fältarbete även de dagar då det regnade.  

 

 

2.4 Fältarbete 
                                                      
60 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2001. Herrelösa dammar.  – Inventering och bedömning av åt-
gärdsbehov. Rapport 2001:15. 
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Vid inventeringen fotvandrades vattendragen motströms och karteringen skedde 
från vattendragens ena sida. Vattenbiotopen undersöktes enligt protokoll A (se 
sidan 43), där grunden i inventeringen utgjordes av att vattendraget delades in i 
olika sträckor som huvudsakligen baserades på strömförhållandena. Andra para-
metrar som föranledde sträckavgränsning var vandringshinder, dammar, indämda 
sträckor, torrfåror, förändring i rensningsgrad för rensade partier, raviner, kulver-
terade partier (ej vägkulvert) samt sidofåror som inventerats som egna sträckor 
och kvillområden. Sjöar, tjärnar och större indämda sträckor inventerades inte 
varför sträckavgränsningar gjordes även vid dessa.  
 

Inventeringen av vandringshinder för öring och mört fördes på protokoll D (se 
sidan 51), där information som typ av vandringshinder, passerbarhet och använd-
ning angavs.  

 

Som regel togs fotografier på nyckelbiotoper och vandringshinder men även på 
andra objekt av intresse för inventeringen, såsom körskador, avverkningar, sidofå-
ror och signalarter eller för att visa vattendragets karaktär.  Vid varje sträckav-
gränsning, sidofåra, potentiell nyckelbiotop och vandringshinder togs GPS-
koordinater. Varje koordinatpar som lagrades i GPS:en fick ett ID-nummer som 
noterades på den ekonomiska kartan. På kartan ritades även symboler för vand-
ringshinder, strukturelement, nackar, höljor och fotolöpnummer in61. Efter varje 
dags inventering renritades kartorna och försågs med datum, veckonummer, ARO, 
inventerarens namn och topokartans beteckning. Efter varje vecka ute i fält tanka-
des samtliga GPS-koordinater med ID-nummer ner i Länsstyrelsens datanätverk 
med hjälp av programmet Exciting Navigator och alla foton laddades ner på hård-
disk i olika mappar som sorterades efter inventerare, veckonummer och vatten-
drag. 

 

 

2.5 Dataläggning 
En dag varje vecka, efter avslutad inventering i fält, ägnades åt att mata in all in-
samlad data i en accessdatabas, vilken erhållits från Länsstyrelsen i Jönköping. 
Några mindre justeringar gjordes i denna databas som följd av de ändringar som 
utförts i metodiken till detta projekt. Databasen innehåller iordninggjorda inmat-
ningsformulär samt möjlighet att göra beräkningar och sammanställningar för 
enskilda vattendrag, ARO eller sträckor.  Alla protokoll med data som lagts in i 
databasen arkiverades i pärmar som sorterades efter inventeringsår, ARO och vat-
tendrag. 
 
 

2.6 Kvalitetssäkring 
Efter dataläggning av all information från A- och D-protokollen gjordes en 
kvalitetssäkring för att minimera antal felaktiga uppgifter och för att öka tillförlit-

                                                      
61 Länsstyrelsen i Värmlands län, 2006. Fältmanual för Biotopkartering vattendrag – Värmlands 
län. Version: 2006. 
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ligheten på materialet. I princip innebar det att alla parametrar kontrollerades så 
att de var korrekt ifyllda genom sorteringar och rimlighetsanalyser. Rimlighetsa-
nalyserna går ut på att databasen kontrollerar att angivna data för vissa parametrar 
är rimliga i förhållande till varandra, t.ex. att en sträcka med fina öringbiotoper 
har relevanta värden på bottensubstrat och strömförhållande. Även de handritade 
fältkartorna sågs över för att se till att alla symboler och sträckavgränsningar 
kommit med och att de stämde med inmatad data. 
 

För att kvalitetssäkra bedömningarna av vandringshindren gicks alla dessa igenom 
tillsammans med ansvarig handläggare för biologisk återställning vid Länsstyrel-
sen i Värmland. Genom att studera mätvärden, foton och skisser av vandrings-
hindren kunde vissa revideringar av de tidigare bedömningarna göras. 

 

 

2.7 Digitalisering 
Digitaliseringen utfördes i ArcMap med stöd från Länsstyrelsens GIS-enhet. Då 
databasen kvalitetssäkrats och alla GPS-koordinater överförts till den digitala kar-
tan startade digitaliseringsarbetet i den ekonomiska kartan med att dela in vatten-
dragen i de olika sträckorna. Det gjordes genom att en linje drogs längs vattendra-
gets mitt (för enkeldragna vattendrag användes befintlig linje) och delades av vid 
varje sträckavgränsning. Varje sträcka och vandringshinder fick ett unikt ID, 
sammansatt av vattendragets utloppskoordinater och sträcknumret, för att de lätt 
ska kunna identifieras och för att möjliggöra koppling till databasen. Genom digi-
taliseringen av sträckorna erhölls sträcklängden som senare användes i olika be-
räkningar i databasen. GPS-punkter som stod för sträckavgränsningar, potentiella 
nyckelbiotoper och vandringshinder markerades med symboler i olika färg för att 
lätt utskiljas och tydliggöra deras placering utmed vattendragen.  

 

 

2.8 Beräkningar 
Ett av syftena med inventeringen är att ge en sammanfattad bild av vattendragens 
biotoper och påverkan, bland annat för att kunna användas som underlag för na-
turvärdesbedömningar. För att få ut ett värde som beskriver ett helt vattendrag 
(eller hela inventeringen) används bland annat så kallade längdviktade medelvär-
den (se uträkning nedan). Genom att använda längdviktade medelvärden får man 
ett relativt mått på i vilken utsträckning typerna för de olika parametrarna före-
kommer i ett vattendrag.  

 

Längdviktat medelvärde = multiplicera varje delsträckas längd med dess klass-
ning (för den parameter man vill undersöka) och sedan addera dessa värden för 
alla sträckor i vattendraget och sedan dividera summan med vattendragets totala 
längd. 

 

Ytterligare ett syfte med inventeringen är att få en bild av var och i vilken ut-
sträckning det finns vandringshinder i vattendragen. Organismers vandrings- och 
spridningsmöjligheter påverkas av vandringshinder och för att få ett översiktligt 
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mått på ingrepp i vattendragen används här fragmenteringsgrad, vilken utgår från 
artificiella definitiva vandringshinder för öring som har påträffats vid biotopkarte-
ringen. I ett vattendrag med hög fragmenteringsgrad finns således många mänsk-
liga strukturer som hindrar organismer från att röra sig upp- och nedströms i vat-
tendraget. Fragmenteringsgraden är den längsta sammanhängande vattendrags-
sträckan, exklusive sidofåror och mellanliggande sjöar, utan artificiella definitiva 
vandringshinder och beräknas genom följande formel: 

 

Fragmenteringsgrad = (1-(längsta sträcka, exkl. sidofåror och mellanliggande 
sjöar, utan artificiella definitiva vandringshinder (km)/totallängd (km))) x 100 

 

 

2.9 Protokoll A, Vattenbiotop 
Här följer en kortfattad beskrivning av de två protokollens olika parametrar. För 
mer detaljerad information hänvisas till metodrapporten62. I fält antecknades in-
formation om alla parametrar i protokoll A och D (se sid. 80 och 82) och symbo-
ler ritades in på den ekonomiska kartan.  

 

Protokoll A Vattenbiotoper  

Lokalinformation namn, sträckans nr, fotografier, max-, min- och medel-
bredd, max- och medeldjup mm.  

Bottensubstrat bedöms efter fyrgradig skala, dominerande typ anges 

Vattenvegetation typer, täckning 

Strömförhållande bedöms efter fyrgradig skala, dominerande typ anges 

Skuggning bedöms efter fyrgradig skala, dominerande trädslag 
anges 

Död ved bedöms efter fyrgradig skala 

Flöde/lopp rakt, ringlande, meandrande 

Rensat/påverkat torrfåror, indämningar, rensningsgrad mm. 

Öringbiotop  lek- och uppväxtområden, ståndplatser 

Strukturelement  avloppsrör, kvillområde, korvsjö, delta, brink, damm-
byggnad av sten, mm. 

Strukturelement S-län sidofåra, öppen sandstrand, översilad klippa, träkon-
struktion för flottning mm. 

Övrigt iakttagelser som är av betydelse för att ge en bra bild av 
den inventerade biotopen som inte framkommer av ordi-
narie parametrar 

 
 

                                                      
62 . Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2002. Biotopkartering vattendrag. Metodik för kartering av 
biotoper i och i anslutning till vattendrag. Meddelande 2002:55. 
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2.9.1 Lokalinformation 
På varje sträcka noteras lokalinformation; huvudvattendrag (huvudavrinningsom-
råde enligt SMHI:s numrering), vattendragets namn, sträckans nr, antal tagna fo-
tografier, topokartans beteckning, vattendragets max-, min- och medelbredd samt 
max- och medeldjup.  

 

För de tre parametrarna bottensubstrat, vattenvegetation och strömförhållande 
finns en gemensam fyrgradig skala som parametrarna bedöms efter (en domine-
rande typ måste anges): 

 

0 = Saknas eller obetydlig 

1 = < 5 %  

2 = 5-50 %  

3 = > 50 %  

 
2.9.2 Bottensubstrat 
Bottensubstratet är en intressant faktor, bland annat för bedömning av öringbioto-
per. Substratet anges i typerna: 
 
Grovdetritus        (löv, grenar och dylikt som ej är nedbrutet) 
Findetritus           (mer eller mindre nedbrutet organiskt material och även 
                               organiskt material finare än lera) 
Lera          (<0,02 mm) 
Sand           (0,02-2 mm) 
Grus           (2-20 mm) 
Sten          (20-200 mm) 
Block          (>200 mm) 
Häll           (>4000 mm) 
 
Substratet klassas enligt ovan nämnda fyrgradiga skala. 
 
2.9.3 Vattenvegetation 
Vattenvegetationens totala täckningsgrad anges i ovan nämnda skala. Vegetation-
en klassas in i 9 olika typer, även de bedöms efter ovan nämnda skala.  

– Rotade och/eller amfibiska övervattensväxter 

– Flytbladsväxter och/eller friflytande arter 

– Undervattensväxter med hela blad 

– Undervattensväxter med fingrenade blad 

– Rosettväxter 

– Trådalger 

– Övriga påväxtalger 

– Fontinalis eller liknande arter 

– Kuddliknande mossor 
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2.9.4 Strömförhållande 
Strömförhållandet har stor betydelse för växter och djur samt för vattnets syresätt-
ning och omblandning. Strömförhållandena delas in i fyra olika typer: lugnfly-
tande (<0,2 m/s), svagt strömmande, strömmande och forsande (>0,7 m/s). Be-
dömningen görs genom att titta på hur vattnet rör sig. Man skiljer på svagt ström-
made och strömmande vatten genom att det strömmande vattnet har strömvirvlar 
och är mer turbulent. Strömförhållandet är det som huvudsakligen styr sträckav-
gränsningen av vattendraget och anges i ovan nämnda skala. 

 

 
Figur 30. Forsande sträcka, Bada älv i Norsälvens ARO.  

 
2.9.5 Skuggning 
Skuggningen är en viktig parameter inte minst då den har betydelse för tempera-
turförhållandena i och kring vattendraget. Omgivande träd och buskar bidrar 
också med näring i form av nedfallande organiskt material och insekter till vatten-
dragets organismer. Skuggningen bedöms efter uppskattning av hur stor del av 
vattendragets yta som skuggas när det är fullt solsken mitt på dagen vid midsom-
mar. Anges i en fyrgradig skala (dominerande trädslag antecknas): 

0 = Obefintlig skuggning 

1 = Mindre god skuggning (<5 %) 

2 = Måttlig skuggning (5-50 %) 

3 = God skuggning (>50 %) 
2.9.6 Död ved 
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Död ved i och över vattendrag bildar viktiga habitat för bland annat mossor och 
smådjur samtidigt som de utgör viktiga uppehållsplatser för fisk. För att veden ska 
räknas med i denna inventering ska de ha en längd på minst 1 m och en diameter 
på minst 10 cm. Förekomsten av död ved i eller över vattnet bedöms enligt en 
fyrgradig skala: 

0 = Saknas eller obetydlig förekomst 

1 = Liten förekomst (<6 stockar/100 m) 

2 = Måttlig förekomst (6-25 stockar/100 m)   

3 = Riklig förekomst (>25 stockar/100 m) 

 

 
Figur 31. Vattendrag med riklig förekomst av död ved.  

  

2.9.7 Flöde/lopp 
Då det många gånger är svårt att ange vattenföringen i m3/s har man i denna in-
ventering istället valt att ange den enligt följande fem klasser: 

1 = < 0,05 m3/s 

2 = 0,05-0,5 m3/s 

3 = 0,5-1,0 m3/s 

4 = 1,0-3,0 m3/s 

5 = > 3 m3/s 
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Under denna parameter antecknas även om vattenföringen vid inventeringstill-
fället bedöms som låg (L), medel (M) eller hög (H) för vattendraget och om 
sträckans lopp är rakt, ringlande eller meandrande.  

 
2.9.8 Rensat/påverkat 
De flesta av Sveriges vattendrag är på något vis påverkade av människan. För att 
få en bild av denna påverkansgrad inventerades följande parametrar:  

 

Torrfåra: Anges om sträckan torrläggs p.g.a. vattenkraftsreglering.    

Utfyllnad: Anges om utfyllnad skett på sträckan. 

Kulverterat: Anges om vattnet rinner genom en kulvert (ej vägkulvert). 

Damm: Anges om sträckan utgörs av en damm. 

Indämt av damm: Anges om sträckan utgörs av ett indämt område uppströms en 
damm. I många fall har dock större dammar och indämda sträckor hoppats över i 
inventeringen. 

Indämt av bäver: Anges om sträckan är indämningspåverkad av nedströms lig-
gande bäverdamm. 

Rensning: Anges om sträckan har blivit rensad eller omgrävd enligt klasserna:  

0 = Ej rensat  

1 = Försiktig rensning  

2 = Kraftig rensning  

3 = Omgrävt 
 

Upprensat blockmaterial: Denna parameter utgör underlag för eventuella restau-
reringsåtgärder. Bedömning av förekomst av upprensat blockmaterial utmed 
sträckan anges i klasserna 0-2: 

0 = Saknas 

1 = Måttligt 

2 = Rikligt 
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Figur 32. Upprensat blockmaterial längs älvkanten, Stöpsjöälven i Gullspångsälvens ARO.  

 
2.9.9 Öringbiotop 
Vid inventering av sträckornas lämplighet som öringbiotop bedöms förekomsten 
av lekområden, uppväxtområden och tillgång på ståndplatser, vilka delas in i klas-
serna 0-3, där 0 står för de sämsta möjligheterna och 3 innebär att biotopen är så 
fin eller förekommer så rikligt att den inte går att ”förbättras” med hjälp av bio-
topåtgärder.  

 
Lekmöjligheter: Här görs en bedömning av bottensubstrat, vattenhastighet och 
lekbottnarnas placering i förhållande till varandra: 

0 = Lekmöjligheter saknas 

1 = Inga synliga lekområden men rätt strömförhållanden 

2 = Tämligen goda lekmöjligheter men inte optimala 

3 = Goda – mycket goda lekmöjligheter 

 

Uppväxtområde: I denna bedömning väger man in bottnens struktur, strömförhål-
landen, skuggning och närmiljöns utseende: 

0 = Inga lämpliga uppväxtområden 

1 = Möjliga men inte goda uppväxtområden 

2 = Tämligen goda uppväxtområden 

3 = Goda – mycket goda uppväxtområden 
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Ståndplatser: Här bedöms tillgången på ståndplatser lämpade för större öring, 
utifrån t.ex. förekomst av block och djuphålor: 

0 = Ståndplatser saknas  

1 = Enstaka möjlighet  

2 = Tämligen goda förutsättningar 

3 = Goda – mycket goda förutsättningar  

 
2.9.10 Strukturelement 
Bokstavsförkortningar eller symboler för strukturelementen ritas in på den eko-
nomiska kartan och dess antal anges på protokollet. Vid alla potentiella nyckelbio-
toper (kvillområde, delta, korvsjö, utströmningsområde, översilad klippa, brink, 
öppen sedimentstrand, öppen sandstrand, hävdad strandäng) tas GPS-koordinater 
och foto. 

Avloppsrör: Antal avloppsrör som mynnar på sträckan. 

Vattenuttag: Antal vattenuttag som finns på sträckan. 

Korsande väg: Antal vägar som korsar vattendraget längs sträckan. 

Nacke: Antal partier < 30 m i lugnflytande vattendrag som utgörs av strömmande 
alt. forsande vatten.  

Hölja: Antal partier < 30 m på strömmande eller forsande sträckor som utgörs av 
lugnflytande vatten. 

 

 
Figur 33. Kvillområden med steniga bottnar ger goda möjligheter till skydd för småfisk och 
bottenfauna.  
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Kvillområde: Parti utmed vattendraget som utgörs av minst tre fåror, inklusive 
huvudfåran (figur 33). Ett kvillområde inventeras som en egen sträcka om fårorna 
har liknande karaktär, annars görs varje fåra till en egen sträcka.  

Sjöutlopp: Noteras där en sjö har sitt utlopp.  

Sjöinlopp: Noteras där en sjö har sitt inlopp. 

Sammanflöde: Noteras där vattendrag med ett ARO på minst 20 km2 mynnar ut 
på sträckan.  

Korvsjö/småvatten: Här antecknas antalet korvsjöar och småvatten som finns 
längs sträckan. En korvsjö är en avsnörning från ett meandrande vattendrag. Stor-
leken på korvsjön/småvattnet ska vara minst 100 m2 och vara permanent vatten-
hållande för att räknas med, samt ligga max 50 meter fån vattendraget. 

Delta: Markeras vid deltaområden som är större än 1 ha. 

Brink, nipa, skredärr: Antal rasbranter i sandavlagringar som är större än 20 
m2 (figur 34). Solexponering kommenteras alltid sist i protokollet under ”övrigt”. 

 

 
Figur 34. Skredärr, Björka älv i Norsälvens ARO. Skredärr bildas i branta strandavsnitt, 
där de finkorninga jordarterna blottas till följd av ras, bland annat i ytterkurvorna av 
meandrande vattendrag.  

 
Utströmningsområde/källa: Här noteras antal utströmningsområden, dvs. områ-
den där vatten sipprar upp ur marken. För att räknas gäller att området är ordent-
ligt blött även under torrare perioder.  

Stenbro/rest av stenbro: Här anges antal förekomster av äldre stenbroar alt. rester 
av stenbroar.  

Dammbyggnad av sten: Här anges förekomsten av dammbyggnader av sten.  
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Annan stensättning: Här anges förekomst av övriga äldre stensättningar. 

Annan dammrest: Här anges förekomsten av övriga dammrester. 

 
2.9.11 Strukturelement S län 
Följande strukturelement har lagts till i föreliggande biotopkarteringsprojekt: 

Sidofåra: Här antecknas antalet sidofåror som finns längs sträckan.  

”Är sidofåra”: Anger om den inventerade sträckan utgörs av en sidofåra. Varje 
sidofåra kan utgöra flera sträckor och då anges ”Är sidofåra” på alla sträckornas 
protokoll.  

Öppen sedimentstrand: Här antecknas antalet öppna sedimentstränder som är 
större än 50 m2. 

Öppen sandstrand: Antal sandstränder som är större 50 m2 vid medelvattenfö-
ring.  

Hävdad strandäng: Antal hävdade strandängar vars storlek är minst 1 ha och lö-
per utmed minst 50 m av sträckan.  

Översilad klippa: Här antecknas antalet klippor som är större än 10 m2 och som 
översilas eller utsätts för stänk från vattendraget. 

Tillrinnande vattendrag: Antal vattendrag som rinner till på sträckan. 

Tillrinnande dike: Antal diken som rinner till på sträckan (ex. skogsdiken, jord-
bruksdiken, vägdiken mm).   

Träkonstruktion för flottning: Här anges antal platser där det finns rester av trä-
konstruktioner som har använts för flottning (t.ex. skibord). 

Bäverhydda: Antal bäverhyddor som finns längs sträckan. 

”Är ravin”: Markeras om sträckan går genom en ravin. Vattendragssträcka som 
går genom ravin ska alltid sträckavgränsas. Kriterierna för ravin är att höjdskill-
naden mellan stränderna och en punkt 25 m från vattendraget på vardera sidan 
överstiger 5 m. 

 
2.9.12 Övrigt 
Här antecknas övriga uppgifter som kan vara av intresse för beskrivningen av bio-
topen, t.ex. körskador, sammanfattning av sträckans karaktär och olika kvalitets-
faktorer för ovan nämnda nyckelbiotoper. Foton anges. Fynd av följande signalar-
ter anges alltid: gullpudra, strutbräken, missne, strandbräsma, bågsäv, klotgräs, 
ävjepilört, grönskära, storgröe, utter (spår), flodpärlmussla, flodkräfta, forsärla, 
strömstare, backsvala (bohål) och kungsfiskare. 

 

 

2.10  Protokoll D, Vandringshinder 
Detta protokoll avser beskriva vandringshinder som finns utmed vattendraget (se 
även sid. 82). Information om nedanstående parametrar antecknas och symboler 
ritas in på den ekonomiska kartan. Alla vandringshinder fotograferas. 
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Protokoll D Vandringshinder  

Lokalinformation namn, nr, fotografier, koordinater mm. 

Information om vandringshind-
ret 

typ, fallhöjd, längd/bredd mm. 

Fiskuppgifter passerbarhet 

Användning  

Åtgärder möjligheter till åtgärder, vägar 

Fiskvägar typ, funktion 

Övrigt  

Skiss  

 
2.10.1 Lokalinformation 
För varje vandringshinder noteras lokalinformation; huvudvattendrag (huvudav-
rinningsområde enligt SMHI:s numrering), vattendragets namn, vandringshindrets 
nr, antal tagna fotografier, topokartans beteckning, lokalnamn för vart vandrings-
hindret är beläget och vandringshindrets koordinater. 

 

 
2.10.2 Information om vandringshindret 
Om vandringshindret utgörs av en damm noteras här om den finns med i Länssty-
relsen i Värmlands dammdatabas och/eller i rapporten ”Herrelösa dammar”63. 

 

Typ av hinder: Här beskrivs vilken typ av vandringshinder det är. Vandringshind-
ren delas in i fyra typer av naturliga och fyra typer av artificiella hinder: 

 
Tabell 4. Kategorier och typbenämningar av de naturliga och artificiella vandringshindren. 

Naturliga hinder Artificiella hinder 

Fors/fall Damm 

Bäverdamm Sprängt berg 

Bråte Vägtrumma 

Annat naturligt Annat artificiellt 

 

 

Fallhöjd: Här noteras vandringshindrets totala, respektive utnyttjade fallhöjd i m 
om någon sådan kunde uppmätas. 

Flöde: Vattenföringen vid vandringshindret uppskattas i m3/s och en bedömning 
om vattenföringen är låg (L), medel (M) eller hög (H) görs också.   
                                                      
63Länsstyrelsen i Värmlands län, 2001. Herrelösa dammar.  – Inventering och bedömning av åt-
gärdsbehov. Rapport 2001:15.  
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Naturligt hinder: Här noteras om artificiella hinder också ursprungligen utgjort 
vandringshinder. Man kan även notera om man är osäker på bedömningen.  

Dammkrönet (längd/bredd): Om vandringshindret utgörs av en damm antecknas 
här dammkrönets längd- respektive breddmått.  

Antal utskov/trummor: I de fall vandringshindret utgörs av en damm eller väg-
trumma antecknas här antalet utskov respektive trummor.  

Torrfåra: Förekomst samt längd på eventuell torrfåra anges. Noteras endast ned-
ströms dammar.  

Trumma: Om vandringshindret utgörs av en trumma ska dess längd och diameter 
antecknas här. Även mått på vattenhastighet, trummans bottenmaterial naturligt 
eller onaturligt, djup i trumman vid utloppet och fallhöjd vid utloppet antecknas. 
Om trumman har en fri ände, dvs. om den inte är nedsänkt i vattendraget, och om 
det finns en pool nedanför trummans utlopp noteras detta samt djupet i poolen.  

 
2.10.3 Fiskuppgifter 
Här bedöms vandringshindrets passerbarhet för öring respektive mört. Öring har 
större förmåga att passera hinder bland annat genom att hoppa och simma upp i 
fallande vatten, därför görs en separat bedömning för dessa två fiskarter. Uppgif-
ten är intressant då den belyser fiskars möjligheter till vandring i vattendraget. 
Vandringshindrets passerbarhet bedöms enligt följande: 

Definitivt: Hindret kan med största sannolikhet inte passeras under några förhål-
landen. 

 
Figur 35. Damm som utgör definitivt vandringshinder för öring och mört. 
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Partiellt: Hindret kan passeras under vissa gynnsamma förhållanden, vanligtvis 
vid högvattenföring. 

 
Figur 36. Vägtrumma med fri ände och pool nedanför som utgör partiellt vandringshinder 
för öring (definitivt för mört).  

Passerbart: Hindret bedöms vara partiellt för mört och övrig fisk men kan vara 
passerbart för öring. 

 
Figur 37. En raserad bäverdamm kan utgöra ett passerbart vanringshinder. 
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Om vandringshindret utgörs av vattenkraftverk antecknas det om det finns fin-
grindar (20 mm spjälavstånd) och om det finns risk för att fisk åsamkas skador vid 
nedströms passage förbi hindret. 

 
2.10.4 Användning 
Idag: Här beskrivs vilken användning de artificiella vandringshindren har i dags-
läget (för de naturliga hindren anges ingen användning). Hindren klassas i an-
vändningsområdena: damm (kraftverksdamm, regleringsdamm eller, om det rör 
sig om en gammal damm, anges ”ingen” som användning), vägpassage och ”an-
nan användning”.   

Tidigare: I de fall det är möjligt anges vilken användning vandringshindret har 
haft tidigare, t.ex. kvarn, såg, flottningsled eller dylikt.  

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

Ägare: I de fall uppgifter finns antecknas här ägarens, alternativt kontaktperso-
nens, namn, adress och telefonnummer. 

 
2.10.5 Åtgärder 
Möjligheter: Här antecknas bedömningar om det finns möjlighet att åtgärda vand-
ringshindret och göra det passerbart för fisk.  

Vägar: Här antecknas om det finns någon väg i anslutning till vandringshindret, 
detta för att man ska kunna bedöma tillgängligheten vid eventuella åtgärder av 
vandringshindret.  

 
2.10.6 Fiskvägar 
Här noteras befintliga fiskvägar som går förbi vandringshindret. Även vilken typ 
av fiskväg det är samt dess funktion anges.  

 
2.10.7 Övrigt 
Här antecknas övriga uppgifter som kan vara av intresse för bedömningen av 
vandringshindret. Även förekomst av intressanta arter kan noteras här. 

 
2.10.8 Skiss 
Här ritas en skiss av vandringshindret, vilken ska innehålla hela området med 
eventuella torrfåror, eventuell dammvall, anslutande vägar, norrpil, strömriktning 
och fotovinklar. Det viktigaste med skissen är att den ska ge en bra bild över 
vandringshindret och att personer i efterhand ska kunna förstå dess struktur.  

 

 

 

 



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

56 

3 Resultat och diskussion 
Den totala omfattningen av vattendragsinventeringen är 2 903 km vattendrag, för-
delade på 478 olika vattendragsobjekt. Under de sex somrar som inventeringen 
pågått har vattendrag inom ARO:na Vänerns närområde (231 km), Glomma (86 
km), Upperudsälven (156 km), Byälven (514 km), Borgviksälven (119 km), Nors-
älven (711 km), Klarälven (710 km), Alsterälven (48 km), Visman (46 km) och 
Gullspångsälven (282 km) inventerats. All rådata, alla sammanställningar och 
anteckningar finns samlade i en databas (Microsoft Access) i vilken man också 
kan granska varje sträcka. Accessdatabasen, där det är möjligt att bearbeta och 
sammanställa data utifrån olika önskemål, är den viktigaste produkten av invente-
ringen. Databasen finns på Länsstyrelsen i Värmlands län, där uppgifter kan erhål-
las mot förfrågan. Även ett digitalt kartskikt med samtliga sträckor, vandringshin-
der, sidofåror och potentiella nyckelbiotoper har sammanställts. 2012 rapportera-
des all data även in till den nationella biotopkarteringsdatabasen.  

 

Då inventeringen gett stora mängder data redovisas i bilagorna varje vattendrag, 
sorterat efter ARO, var för sig med sammanställda data för vattenbiotoper och 
vandringshinder. Där finns även en översiktskarta för varje vattendrag som visar 
sträckor, sidofåror, strömförhållande, vandringshinder, rensning och potentiella 
nyckelbiotoper.  

 

Vissa år kantades inventeringen av regniga somrar med stundtals höga flöden och 
andra år av torra somrar och låga flöden som följd. Vid höga flöden påverkades 
bedömningar av bredd och vattendjup, även bedömningen av bottensubstrat för-
svårades på grund av djupt, grumligt vatten. I vissa extremfall påverkades även 
bedömningen av rensning. Bedömning av öringbiotoper påverkades indirekt ef-
tersom bottensubstrat var svårbedömt. Vid låga flöden påverkades bedömningen 
av bredd, vattendjup och strömförhållanden.  Störst påverkan hade flödena på be-
dömningen av vandringshinder. En sträcka med strömmande vatten vid normal-
flöde kunde vid högt flöde forsa och utgöra hinder för mört. Mindre block och 
ansamlat bråte kunde vid lågt flöde utgöra hinder men vara helt passerbara vid 
normalflöde.  

 

Nedan sammanfattas resultat för hela inventeringen, bland annat genom längdvik-
tade medelvärden men även i procentform. Uppgifterna är främst avsedda att fun-
gera som jämförelse vid användning av olika utdrag ur inventeringen. För att få en 
ytterligare uppfattning om vad som är normalt har resultaten även jämförts med 
inventeringen som gjordes i Emån 199864, där vissa gränser har satts som anses 
vara relevanta65, se nedan.  

 

 

 

                                                      
64 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1999. Biotopkartering Emån 1998. Meddelande 1999:20. 
65 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2002. Biotopkartering vattendrag. Metodik för kartering av 
biotoper i och i anslutning till vattendrag. Meddelande 2002:55. 
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Vid inventeringen av Emån användes/sattes bl.a. dessa gränser: 

• Vattendragsbredd: vattendrag under 5 meters bredd benämndes som 
små, mellan 5-25 meter som medelstora (gränserna omnämns även i annan 
litteratur).  

• Bottenmaterial: förekomsten av fraktioner uttryckt i längdviktat medel-
värde, < 1 bedömdes som liten förekomst.  

• Strömförhållande: om en strömtyp förekom utefter < 10 % av vattendra-
get benämndes förekomsten som låg. 

• Rensning/påverkan: < 25 % = låg påverkan, 25-50 % måttlig påverkan, 
51-75 % hög påverkan och > 75 % mycket hör påverkan. 

• Uppväxtområde för öring: om andelen tämligen bra till mycket bra upp-
växtområden procentmässigt översteg 25 % räknades det som en hög 
siffra. Arealmässigt bedömdes tämligen bra till mycket bra uppväxtområde 
överstigande 25 000 m2 som högt och under 5 000 m2 som lågt. 

 

 

3.1 Bottensubstrat 
Resultaten för bottensubstratet redovisas på tre olika vis för vattendragen i bila-
gorna; längd och areal med dominans (klass 3) för varje substratstyp (%) samt de 
längdviktade medelvärdena (se förklaring sid. 42) för varje substratstyp. I figur 38 
visas de längdviktade medelvärdena för de olika fraktionernas förekomst i alla 
inventerade vattendrag.  

 

 
Figur 38. Relativ förekomst av bottenmaterial (längdviktat medelvärde för hela inventering-
en). 

 

Figur 38 visar att häll och lera är de typer av bottensubstrat som förekommer 
minst frekvent medan block och findetritus är de fraktioner som är vanligast före-
kommande följda av grovdetritus och sten. Enligt de gränser som sattes vid inven-
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teringen av Emån 199866 anses förekomsten av de olika fraktionerna vara liten om 
deras längdviktade medelvärde underskrider 1.  

 

Om en jämförelse görs mellan de inventerade ARO:na så är block vanligast före-
kommande i Glommas, Norsälvens, Klarälvens och Gullspångsälvens ARO. 
Dessa ARO:n är även de med störst andel skogsmark. Sammansättningen är troli-
gen typisk för vattendrag som rinner genom moränmark som är belägen ovanför 
den högsta kustlinjen. I Vänerns närområde, Upperudsälvens, Borgviksälvens, 
Byälvens, Alsterälvens och Vismans ARO är findetritus vanligast förekommande, 
vilket troligen hänger samman med större utbredning av jordbruksareal.  

 

En speciell miljö som brukar betraktas som nyckelbiotop i vattendrag är breda 
orensade sträckor. Av de totalt 670 km vattendrag som dominerades av block vid 
inventeringen var det endast 38,5 km (6 %) som var obetydligt påverkade av rens-
ning (rensning klass 0 och 1) och samtidigt bredare än 15 meter. Breda och oren-
sade sträckor var relativt vanligt förekommande i Mangslidsälven i Norsälvens 
ARO samt i Halgån, Havsvallen, Höljan, Tåsan, Varån och Fämtan i Klarälvens 
ARO och Dammälven i Gullspångsälvens ARO. 

 

 

3.2 Vattenvegetation 
Längdviktat medelvärde för den totala täckningen för alla inventerade vattendrag 
är 2,0. Nästan hälften (48 %) av vattendragens sammanlagda längd har 5-50 % 
täckningsgrad (klass 2) och 23 % av den totala längden har <5 % vegetationstäck-
ning (klass 1). Utmed 26 % av vattendragen är vegetationstäckningen över 50 % 
(klass 3) och endast 3 % av vattendragens längd saknar vegetationstäckning (klass 
0), se figur 39.  

 

 
Figur 39. De inventerade vattendragens täckningsgrad fördelat i %. 

                                                      
66 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1999. Biotopkartering Emån 1998. Meddelande 1999:20. 
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38 % av vattendragens totala längd (längdviktat medelvärde 1,2) dominerades av 
rotade och/eller amfibiska övervattensväxter (t.ex. starr och säv) vilket därmed var 
den vanligast förekommande vegetationstypen. Figur 40 visar de längdviktade 
medelvärdena för samtliga vegetationstyper.  

 

 
Figur 40. Täckningsgrad för de olika vegetationstyperna, visat som längdviktat medelvärde 
för klassningen 0-3 för alla inventerade vattendrag. 

 

 

3.3 Flöde/lopp 
Större delen (66 %) av den inventerade vattendragssträckan hade ett ringlande 
lopp, 26 % hade ett rakt lopp medan 8 % var meandrande. Ringlande lopp domi-
nerade i samtliga inventerade ARO:n och rakt lopp var näst vanligast förkom-
mande.  

 

Meandrande lopp var minst frekvent förkommande i samtliga ARO:n. I Byälvens 
och Gullspångs ARO förekom meandringar utmed 13 % av den inventerade vat-
tendragslängden och de var därmed de två ARO:na med högst andel meandrande 
lopp (figur 41).  

 

Dessa meandrande vattendragssträckor är av stort intresse då de skapar viktiga 
nyckelbiotoper såsom korvsjöar och sandbrinkar. Meandring förekommer oftast i 
lugnflytande vattendrag belägna i flacka landområden och tydliga exempel på 
detta är Ölman, Rinnan, Vrångbäcken, övre Ljusnan och Lungälven. Övre Ljus-
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nan har även gott om korvsjöar, sandstränder och brinkar, vilka är karaktäristiska 
biotoper i dessa miljöer. 

 

 
Figur 41. Fördelning av vattendragets lopp i % per ARO. 

 

Totalt 44 km (2 %) av den inventerade vattendragssträckan rinner genom tydligt 
nedskurna raviner. Raviner som inte varit föremål för omfattande påverkan kan 
utgöra nyckelbiotoper då de ofta har en god tillgång på död ved och är bra skug-
gade. Metodikens utformning har vid inventeringen inneburit att raviner främst 
noterats i de mindre vattendragen. De mäktiga och utbredda ravinbildningarna 
som finns bl.a. i Rottnans och Granåns dalgångar faller helt eller delvis utanför 
metodikens definition.  

 

Tolerudsbäcken i Norsälvens ARO utgör ett gott exempel på ett mindre meand-
rande vattendrag, vars närmiljö utefter långa sträckor består av raviner där före-
komsten av död ved och branter är riklig. Svartån i Klarälvens ARO och Lungäl-
ven i Gullspångsälvens ARO är två lite större vattendrag med meandrande lopp, 
raviner och rikligt med död ved. Dessa tre vattendrag har även låg påverkan av 
rensning.  

 

 

3.4 Strömförhållande 
Resultaten visar att lugnflytande vatten är den vanligaste strömtypen då den do-
minerar utmed 45 % av de inventerade vattendragens sammanlagda längd. 26 % 
domineras av strömmande vatten, 24 % av svagt strömmande vatten medan 5 % 
av den totala vattendragslängden domineras av forsande vatten (figur 42). De 
olika strömtypernas längdviktade medelvärden visas i figur 43. 
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Figur 42. De dominerande (klass 3) strömtypernas fördelning för alla inventerade vatten-
drag. 

 

Enligt de gränser som sattes vid inventeringen av Emån 199867 anses förekomsten 
av en strömtyp låg om den förekom utmed mindre än 10 % av vattendraget. Sett 
till resultatet för alla inventerade vattendrag är det endast forsande vatten som kan 
anses ha en låg förekomst, då denna strömtyp dominerar utmed 5 % av de inven-
terade vattendragens sammanlagda längd. 

 

 
Figur 43. De olika strömtypernas ländviktade medelvärde för alla inventerade vattendrag. 

 

Av de inventerade forssträckorna var 86,6 km (66 %) opåverkade eller i liten ut-
sträckning påverkande av rensning (rensning klass 0 och 1). Sådana sträckor har 
ofta en tydlig nyckelbiotopskaraktär. Bland de vattendrag som hade högst före-
komst av orensade forssträckor kan nämnas Älgbäcken i Glommas ARO, Ackan 
och Våtsjön i Norsälvens ARO och Havån i Klarälvens ARO. 

 

                                                      
67 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1999. Biotopkartering Emån 1998. Meddelande 1999:20. 
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I Glommas, Norsälvens och Klarälvens ARO dominerar strömmande vatten. 
Lugnflytande vatten dominerar i Vänerns närområde, Upperudsälvens, Byälvens, 
Borgviksälvens, Alsterälvens och Vismans ARO och svagt strömmande vatten 
dominerar i Gullspångsälvens ARO (figur 44). Dessa resultat är naturliga på 
grund av omgivande landskap, där Vänerns närområde, Upperudsälvens, Byäl-
vens, Borgviksälvens, Alsterälvens och Vismans ARO till stor del omges av flackt 
landskap, ofta jordbruksmark.  

 

 
Figur 44. De olika strömtypernas längdviktade medelvärde för alla inventerade vattendrag 
fördelade på respektive ARO. 

 

De olika strömtyperna ger alla upphov till speciella biotoper som hyser olika arter 
som har anpassat sig till givna förhållanden. Genom den omfattande kraftverks- 
och dammutbyggnaden i länet är strömmande och forsande vatten i de lite större 
vattendragen en bristvara. Strömmande vatten ger upphov till viktiga biotoper 
eftersom många känsliga och ovanliga djurarter är knutna till detta strömförhål-
lande. T.ex. är laxfiskar beroende av strömmande vatten för att deras reproduktion 
ska fungera och det utgör en viktig biotop för bland annat strömstare och sällsynta 
bottenfaunaarter.   

 

 

3.5 Skuggning 
38 % av vattendragens sammanlagda längd har 5-50 % skuggning (klass 2), 30 % 
av den totala längden har mindre än 5 % skuggning (klass 1) medan 20 % har 
högre skuggning än 50 % (klass 3). Längs 12 % av den inventerade vattendrags-
sträckan saknas skuggning helt (klass 0), se figur 45. 
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Figur 45. % av den totala inventerade vattendragssträckan som de olika klasserna för 
skuggning förekommer med dominans. 

 

Det är naturligt att skuggningen är större längs mindre vattendrag och mindre 
längs stora vattendrag. De vattendrag som ingått i denna inventering har varit för-
hållandevis små och smala och dessutom rinner huvuddelen av dem genom 
skogsmark vilket i regel föranleder en hög grad av skuggning. Det längdviktade 
medelvärdet 1,7 (för samtliga inventerade vattendrag) anses dock som förhållan-
devis lågt68. Längs de sträckor där skuggning saknades helt utgjordes närmiljön 
ofta av myrmark, hyggen eller jordbruksmark. 

 

 
Figur 46. Förhållande mellan medelbredd (i meter) för vattendrag och längdviktat medel-
värde för skuggning fördelat per ARO. 

 

                                                      
68 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1999. Biotopkartering Emån 1998. Meddelande 1999:20. 
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Gullspångsälvens ARO var det ARO med lägst längdviktat medelvärde (1,3) för 
skuggning och störst medelbredd (15,8 m) se figur 46.  

 

 
Figur 47. Fördelning i % som de olika klasserna för skuggning förekommer, fördelat per 
ARO. 

 

 

3.6 Död ved 
Det längdviktade medelvärdet för död ved i vatten för hela den inventerade vat-
tendragssträckan är 1,4 (figur 49) vilket anses vara relativt högt69. Fördelningen i 
% för klasserna 0-3 för hela den inventerade vattendragssträckan visas i figur 48. 
Utmed 47 % av den totala vattendragslängden finns upp till 6 stockar per 100 m 
och var därmed den vanligast förekommande klassen (klass 1). Utmed 30 % av 
den inventerade vattendragslängden fanns 6-25 stockar per 100 m (klass 2), längs 
12 % fanns riklig mängd död ved, vilket innebär mer än 25 stockar per 100 m 
(klass 3) och längs 11 % saknades död ved (klass 0). 

 

 
Figur 48. Fördelning av klasser för död ved i % för den totala inventerade vattendragsläng-
den. 

                                                      
69 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1999. Biotopkartering Emån 1998. Meddelande 1999:20. 
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Förekomsten av död ved är idag kraftigt reducerad jämfört med ursprungstillstån-
det70. Detta p.g.a. att dagens skogsbruk medför att få träd dör en naturlig död och 
hamnar i vattnet men även för att rensningar av vattendrag har minskat vattnets 
förmåga att hålla kvar död ved. Detta har i sin tur lett till att många arter som är 
knutna till död ved idag är hotade och/eller sällsynta71.  

Två exempel på vattendrag med hög andel död ved är Tolerudsbäcken (Norsäl-
vens ARO) och Vrångbäcken (Borgviksälvens ARO) vilka hade mer än 25 stock-
ar per 100 m utmed så gott som hela vattendragslängden. Orsaken till den höga 
andelen död ved i Tolerudsbäcken är att vattendraget delvis rinner genom raviner 
och dess meandring har medfört ett stort antal skredärr som dragit med sig träd 
ner i vattnet. I Vrångbäcken är även där anledningen meandring samt att det är ett 
litet vattendrag. Båda vattendragen är i stort sett opåverkade av rensning vilket 
också torde spela in på den höga andelen död ved.  

 

 
Figur 49. Längdviktat medelvärde för död ved fördelat per ARO. 

 

 

3.7 Öringbiotop 
Vattendragssträckornas lämplighet som öringbiotop redovisas i % av den totala 
inventerade vattendragslängden i figur 50 och som längdviktade medelvärden i 
figur 51. I bilagorna redogörs även för hur stor area de olika öringbiotoperna står 
för i respektive vattendrag. 

Lekområde:  
Det längdviktade medelvärdet för lekbotten utmed den totala inventerade vatten-
dragslängden var 0,5 (figur 51). 3 % hade goda till mycket goda lekmöjligheter 
                                                      
70 Fiskeriverket, 1999. Påverkan och skyddszoner vid vattendrag i skogs- och jordbrukslandskapet. 
Rapport 1999:3. 
71 Sven-Åke Berglind m.fl., 1997. Strandskalbaggar, biologisk mångfald och reglering av små 
vattendrag – exemplen Svartån och Mjälån. 
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(klass 3), 13 % hade tämligen goda men inte optimala lekmöjligheter (klass 2), 17 
% hade inga synliga lekområden men rätt strömförhållanden (klass 1) och 67 % 
saknade helt lekmöjligheter (klass 0), se figur 50.  

Uppväxtområde: 
Det längdviktade medelvärdet för uppväxtområden utmed den totala inventerade 
vattendragslängden var 0,8 (figur 51). 5 % hade goda till mycket goda uppväxt-
områden (klass 3), 21 % hade tämligen goda uppväxtområden (klass 2), 18 % 
hade möjliga men inte goda uppväxtområden (klass 1) och 56 % var inte lämpliga 
uppväxtområden för öring (klass 0), se figur 50.  

Ståndplatser: 
Det längdviktade medelvärdet för ståndplatser utmed den totala inventerade vat-
tendragslängden var 0,9 (figur 51).  6 % hade goda till mycket goda förutsättning-
ar för större öringar (klass 3), 22 % hade tämligen goda ståndplatser (klass 2),    
32 % hade möjligheter för större öring att uppehålla sig (klass 1) och 40 % sak-
nade ståndplatser (klass 0) se figur 50.  

 

 
Figur 50. Vattendragens lämplighet som öringbiotop (klass 0-3) redovisat i % av den totala 
inventerade vattendragslängden. 

 

De längdviktade medelvärdena för öringbiotoperna skiljer sig naturligt mellan de 
olika ARO:na (figur 51). Glommas ARO har det högsta längdviktade medelvärdet 
för lek- (1,0) och uppväxtområden (1,3) samt för ståndplatser (1,6). Sedan kom-
mer Klarälven med ett längdviktat medelvärde på 0,7 för lek-, 1,0 för uppväxtom-
råde och 1,3 för ståndplatser. Vänerns närområde var det ARO som hade lägst 
längdviktat medelvärde för lek- (0,1) och uppväxtområden (0,2) samt för stånd-
platser (0,2).  
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Figur 51. Längdviktat medelvärde för öringbiotoper i de inventerade vattendragen fördelat 
per ARO. 

Med tanke på ARO:nas skillnader avseende bottensubstrat och strömbild så är det 
naturligt att det också är en skillnad i förekomst av öringbiotoper. I Glommas och 
Klarälvens ARO:n dominerar block som bottensubstrat följt av sten och grus. I 
Vänerns närområde dominerar mjukbottnar med stor andel findetritus och lera. 
När det gäller strömbilden så dominerar strömmande vatten i Glommas och Klar-
älvens ARO:n och i Vänerns närområde dominerar lugnflytande vatten.  

 

 
Figur 52. Fin strömmande sträcka med block i Götån i Klarälvens ARO.  
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Exempel på vattendrag med fina öringbiotoper är Älgån i Byälvens ARO, Höljan 
och Götån i Klarälvens ARO samt Rottnan i Norsälvens ARO. Förutom att de har 
fina lek- och uppväxtområden och bra tillgång på ståndplatser har de dessutom låg 
fragmenteringsgrad. 

 

Öringbiotoperna var de parametrar som det var svårast att göra likvärdiga bedöm-
ningar på för inventerarna. Detta dels p.g.a. av otillräcklig kunskap om de olika 
biotoperna och dels för att det är relativt komplexa bedömningar då flera paramet-
rar måste vägas in, t.ex. strömhastighet, bottenmaterial och djup. Även flödet var 
av stor vikt vid bedömningen då de berörda parametrarna är svårbedömda i både 
högt som lågt flöde. Detta bör beaktas vid de tillfällen då värdena kommer att 
användas i framtiden.  

 

 

3.8 Rensning 
Det längdviktade medelvärdet för rensning för hela den inventerade vattendrags-
längden är 0,6 (figur 53). Ett högt värde indikerar stor andel rensning. 60 % av 
den totala vattendragslängden är opåverkad av rensning. 20 % är försiktigt rensad, 
14 % är kraftigt rensad och 6 % är omgrävd (figur 54). 3 % av den inventerade 
vattendragssträckan är indämd av dammar men då större dammar och indämda 
sträckor inte inventerats bör man observera att detta resultat inte ger en fullständig 
bild.  

 

 
Figur 53. Det längdviktade medelvärdet för rensning i de inventerade vattendragen fördelat 
per ARO. 
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Figur 54. Rensning i % för hela den inventerade vattendragslängden. 

 

Upperudsälven och Visman är de ARO:n som är starkast påverkade av rensning. 
Båda har ett längdviktat medelvärde för rensning som ligger över medelvärdet för 
hela inventeringen (figur 53). Glommas och Alsterälvens ARO:n är de som har 
lägst längdviktat medelvärde för rensning (0,4 och 0,2).  

 

Av de totalt 478 inventerade vattendragen beräknades fragmenteringsgraden till 0 
i sammanlagt 274 vattendrag. För att lyfta fram några större (>10 km) vattendrag 
med låg påverkan och som dessutom har låg fragmenteringsgrad kan nämnas Bill-
an, Höljan och Havån sam alla har en fragmenteringsgrad på 0%. Utöver dessa 
finns även flera mindre vattendrag som visar på låg påverkan. 

 

För att få grepp om hur påverkat ett vattendrag är av människan (i det här fallet 
hela den inventerade vattendragslängden), har Naturvårdsverket satt upp olika 
bedömningsgränser (tabell 5). Dessa gränser finns angivna i System Aqua72. I 
bilaga 1-5 finns data för alla inventerade vattendrag.  

 
Tabell 5. Bedömningsgränser i System Aqua. 

Andel rensning, indämning 
mm 

Påverkansgrad 

< 25 %  Låg påverkan 
25-50 % Måttlig påverkan 
>75 %  Mycket hög påverkan 
 

På sträckor där rensningsgraden bedömts med klass 1 anses förändringarna på 
sträckan inte vara större än att den ekologiska funktionen upprätthålls. Sträckor 
som bedömts med klass 2 anses vara tydligt förändrade och den ekologiska funkt-

                                                      
72 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2004. System Aqua. Meddelande 2004:24. 

 

60% 20% 

14% 

6% 

Ingen rensning

Försiktig rensning

Kraftig rensning

Omgrävd



LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 

70 

ionen förväntas vara störd medan sträckor som bedömts med klass 3 antas ha en 
ekologisk funktion som är kraftigt störd eller helt utslagen.  

 

 

3.9  Strukturelement 
De olika strukturelementen som utgör punktobjekt i denna inventering har delats 
in i grupperna potentiella nyckelbiotoper, kulturlämningar och andra strukturele-
ment (se figur 56, 58 och 60). Totalt noterades 1 276 potentiella nyckelbiotoper,  
2 562 kulturlämningar och 11 640 övriga strukturelement.  

 
3.9.1 Potentiella nyckelbiotoper 
Potentiella nyckelbiotoper har registrerats i denna inventering, dels som strukture-
lement (punktobjekt) och dels som linjeobjekt, varav de senare beskrivs under 3.4 
Strömtyper och blockrika sträckor och under 3.1 Bottensubstrat (se tabell 1).   

 

Av punktobjekten var det översilade klippor som förekom mest frekvent (figur 
56). Eftersom dessa klippor utgör en speciell livsmiljö och ofta hyser en specifik 
flora av bland annat mossor och lavar är de viktiga ur bevarandesynpunkt. I Likan 
i Klarälvens ARO  noterades många översilade klippor. Utströmningsom-
råde/källa, som är en viktig biotop för flera mossor och gullpudra, var den näst 
vanligast förekommande potentiella nyckelbiotopen. Längs Lungälven i Gull-
spångsälvens ARO noterades 36 utströmningsområden/källor. Korv-
sjöar/småvatten i vilka det ofta noterades skalbaggar och grodor var den tredje 
vanligast förkommande potentiella nyckelbiotopen. I Norsälvens ARO bestod 25 
% av de inventerade potentiella nyckelbiotoperna av korvsjöar/småvatten. 

  

Antalet registrerade öppna sandstränder uppgick endast till 66 stycken under in-
venteringen. Sandstränderna utgör mycket lämpliga miljöer, bland annat för röd-
listade strandskalbaggar (t.ex. Cicendela spp och Bembideon spp). Även om san-
nolika larvhål (Cicendela spp) siktades hittades inga larver av de aktuella arterna. 
Dagens omfattande vattenkraftsreglering har en utjämnande effekt på vattenfö-
ringen varpå den naturliga sedimentationen och erosionen reduceras. Fortsatta 
eftersök av nämnda arter bör prioriteras högt. 

 

Svartån i Klarälvens ARO utgör ett bra exempel på vattendrag med många öppna 
sandstränder. Just i Svartån utgör flera av de öppna sandstränderna livsmiljö för 
flera fläckvist utbredda och rödlistade strandskalbaggar, t.ex. brun sandjägare, 
brokig spegellöpare och tvåfläckig snabbagge73. 

 

                                                      
73 Fiskeriverket, 1999. Påverkan och skyddszoner vid vattendrag i skogs- och jordbrukslandskapet. 
Rapport 1999:3. 
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Figur 55. Öppen sandstrand vid Ljusnan i Norsälvens ARO. 

 

 

 
Figur 56. Antal potentiella nyckelbiotoper summerade för samtliga inventerade vattendrag. 

 

Antalet nipor/brinkar/skredärr uppgick till 196 stycken under inventeringen (figur 
56). Dessa utgör bland annat häckningsplatser för olika fågelarter som t.ex. back-
svala. Älvbrinkarna där backsvala häckade tidigare är idag mer eller mindre igen-
växta och oftast finns en skymmande ridå av lövträd framför. Nya skred tycks inte 
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äga rum i tillräcklig omfattning, troligen beroende på att vattendragens naturliga 
vattennivåväxlingar i snitt blivit mindre genom vattenreglering74.  

 
3.9.2 Kulturlämningar 
Det höga antalet kulturlämningar (2 562 st.), framförallt stensättningar (1 064 st.) 
och träkonstruktioner längs vattendragen (935 st.), visar på att flottningen har va-
rit mycket omfattande i Värmland. Figur 58 visar antalet och fördelningen av kul-
turlämningar för alla inventerade vattendrag. Träkonstruktionerna består ofta av 
s.k. skibord (figur 57) även kallade ”forsgolv”, vilka utgörs av trästockar som 
bildar golv i vattendraget. Dessa förhindrade att flottningstimmer fastnade bland 
block i vattenfåran. Skibord användes även vid utloppet från flottningsdammar. 
Älgån och Mjögan i Byälvens ARO är två av de vattendrag som noterades för 
höga antal av nämnda träkonstruktioner. 

 

 
Figur 57. Skibord, Klammaälven i Klarälvens ARO. Skibord förhindrade att flottningstim-
mer fastnade bland block i fåran.  

 

Även de noterade stensättningarna (figur 59) utgör ofta rester från flottningstiden 
då vattendragen ”vallades in” för att smidigt kunna forsla timmer längs vattendra-
get. Mörtebäcken i Byälvens ARO och Bakälven i Borgviksälvens ARO är två 
vattendrag med höga antal stensättningar. 

 

                                                      
74 Berglind et al. 2010. Hotade arter i Värmland. Länsstyrelsen i Värmlands län. 
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Figur 58. Antal kulturlämningar för alla inventerade vattendrag. 

 

 

 
Figur 59. Kilstensmur, noteras som annan stensättning i protokollet.  

 
3.9.3 Andra strukturelement 
Av de andra strukturelementen som inventerades var det tillrinnande vattendrag 
som var avsevärt vanligast; totalt registrerades 2 981 stycken (figur 60). Sidofåror 
förekom också relativt ofta, totalt registrerades 2 500 stycken. Utöver dessa finns 
431 sidofåror som är inventerade som egna sträckor. Rottnan i Norsälvens ARO 
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och Uvån i Klarälvens ARO samt Portilaån i Vänerns närområde är vattendrag 
med många sidofåror som inventerats som egna sträckor.  

 

Många av sidofårorna är igensatta där de rinner från huvudfåran och eftersom 
detta ofta är rester sedan flottningstiden fyller igensättningarna idag ingen funkt-
ion. Vid restaurering skulle man kunna öppna upp dessa för att återställa vatten-
dragens mångformighet. Sidofårorna är intressanta bland annat för att de utgör 
alternativa vägar för fisk och är särskilt viktiga på de platser där det finns defini-
tiva vandringshinder i huvudfåran. Ofta utgör de också bra uppväxtområden för 
fisk. Rottnan är ett gott exempel på vattendrag med många både öppna och 
igensatta sidofåror med varierande längd.  

 

Strömnackar och höljor tillhör också de strukturelement av vilka det fanns ett stort 
antal. Dessa noterades då strömtyperna lugnflytande och strömmande inte varade 
utmed tillräckligt lång vattendragssträcka (>30 m) för att göras till egen sträcka.  

 

 
Figur 60. Antal andra strukturelement summerade för samtliga inventerade vattendrag. 

 

Förekomsten av bäver indikeras av tillgången på bäverhyddor (figur 61) och bä-
verdammar. Bävern åstadkommer speciella vattendragsmiljöer genom att den fäl-
ler träd och bygger bäverdammar varpå det skapas indämda, lugnflytande sträck-
or, ofta med dålig skuggning. I de vattendrag där bäver noterades fanns ofta god 
tillgång på död ved i och bredvid vattendragsfåran. När bävrarna överger dam-
marna kommer de så småningom att raseras. Lika gäller för bråte som förmodlig-
en spolas bort vid höga flöden.  
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Figur 61. Bäverhydda.  

 

Dypån i Glommas ARO och Granån i Norsälvens ARO är två vattendrag där 
många bäverhyddor noterades (13 st. i varje). I Dypån var vid inventeringstill-
fället fem sträckor indämda av bäver och i Granån tre sträckor. Totalt registrera-
des 349 bäverhyddor längs de inventerade vattendragen.  

 

 

3.10  Påverkan 
Förekomsten av torrfåror, utfyllnader, diken, korsande vägar, avloppsrör och vat-
tenuttag är andra påverkansformer, utöver rensning och olika typer av vandrings-
hinder, vars resultat redovisas per vattendrag i bilagorna.  

 
Tabell 6. Typ av påverkanformer och förekomst. 

Påverkansform Antal 

Torrfåror 120 

Utfyllnader 11 

Diken 2 721 

Korsande vägar 1 724 

Avloppsrör 139 

Vattenuttag 415 
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3.11  Vandringshinder 
Totalt registrerades 2 379 vandringshinder i de 478 inventerade vattendragen. Av 
dessa var 1 066 artificiella och 1 313 naturliga (se fördelning i tabell 7 och figur 
62). I bilagorna finns sammanställda data för samtliga vandringshinder vilka re-
dovisas varje vattendrag för sig.  

 
Tabell 7. Passerbarhet för samtliga vandringshinder. 

Antal vandringshinder för: Öring Mört 

Definitiva artificiella 597 782 

Partiella artificiella 406 279 

Passerbara artificiella 63 5 

Antal artificiella  1066 1066 
   

Definitiva naturliga 433 789 

Partiella naturliga 699 518 

Passerbara naturliga 181 6 

Antal naturliga 1313 1313 

 

 

Av vandringshindren bedömdes 1 030 som definitiva, 1 105 som partiella och 244 
som passerbara för öring (tabell 7). Av de 478 inventerade vattendragen var det 
137 vattendrag som saknade definitiva hinder för öring och av dessa var det end-
ast 57 stycken som helt saknade vandringshinder för öring. 

 
 

 
Figur 62. Fördelning av de olika kategorierna av vandringshinder för alla inventerade vat-
tendrag. 
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Dammar och fors/fall är de typer av vandringshinder som förekommer mest fre-
kvent av de artificiella respektive naturliga vandringshindren (figur 62). Det är 
också dessa som utgör majoriteten av de definitiva vandringshindren. Hällsjöälven 
och Stubberudsbäcken var de vattendrag som hade flest vandringshinder för öring; 
50 respektive 30 st.  

 

 
Figur 63. Fisktrappa i Älgån i Byälvens ARO. 

 

I de fall där fisktrappor eller liknande åtgärder vidtagits har hindret inte bedömts 
som definitivt även om det skulle varit det om inte åtgärder utförts. Toatlt 
inventerades 37 fisktrappor, omlöp och liknande fördelat på 24 vattendrag.   

 

Merparten av de artificiella vandringshindren härrör från flottningsepoken. Flerta-
let av dammarna som utgör vandringshinder är gamla flottningsdammar som i 
dagsläget inte utgör någon funktion. Med hjälp av flottningsdammarna kunde vat-
tenmängden regleras och därmed minska risken för att virket skulle stranda eller 
fastna på grund (Naturvårdsverket)75. Hinder som består av sprängt berg är likaså 
många gånger spår från flottningsepoken då bergsklackar där timmer fastande 
sprängdes bort för att underlätta timrets framfart. Felaktigt placerade vägtrummor 
är också ett vanligt problem, skapat av människan, som utgör vandringshinder 
vilket leder till att livsmiljöer fragmenteras och artrikedom och genetisk mångfald 
minskar. Genom att modifiera, riva, öppna upp eller bygga passager runt dessa 

                                                      
75 Naturvårdsverket2009. Återställning av älvar som använts för flottning. Rapport 5649. 
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hinder så att fisk och andra organismer tar sig förbi skapas förutsättningar för arter 
att återkolonisera och vandra fritt i vattensystemet76. 

 

Mycket händer under bara ett år, isläggning, islossning, höga flöden, låga flöden 
med mera. Vandringshinder som fanns i form av till exempel bäverdammar eller 
bråte vid karteringsteringstillfället kan idag ha raserats i högflöden och nya hinder 
kan ha tillkommit på andra ställen. Biologiska återställningar har skett i ett par 
vattendrag efter att de karterades, nya hyggen har tillkommit med tillhörande 
vägar och gamla hyggen har börjat återetableras av träd. Föreliggande rapport är 
ett levande dokument där resultaten behöver uppdateras med tiden.  Karteringen 
har gett ett bra underlag för hur värmländska vattendrag och deras omgivning ser 
ut. Resultaten har redan använts inom ett flertal verksamhetsområden och kommer 
förhoppningsvis även fortsättningsvis att utgöra ett bra underlag för det framtida 
åtgärdsarbetet i vatten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76 Länsstyrelsen i Värmlands län 2007. Strategi och plan för restaurering av vattendrag i Värm-
lands län. Publ nr 2007:21. 
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Inventeringsprotokoll Protokoll A Vattendrag 
 Vattenbiotop  
   
 

VÄND ⇒ 

A1. Undersökning Organisation:    
Inventerare:  Datum:         -        - 

     
A2. Lokalinformation Huvudvattendrag:  Vattendrag:  

      Sträcka nr:  Foton:  Topo karta:  Eko karta:  
 

   Max Min Medel 

Längd (m):  Bredd (m):    
 

   Max  Medel 

Areal (m2):  Vattendjup (m):    
       

A3. Bottensubstrat A4.Vattenvegetation 
0 eller tom ruta=saknas, 1=<5%,      
2=5-50%, 3=>50% Grovdetritus:  0 eller tom ruta=saknas, 1=<5%,     

2=5-50%, 3=>50% Täckning totalt: 
(klass skall anges)  

Findetritus:  Rotade och/eller amfibiska övervattensväxter:  
Lera:  Flytbladsväxter och/eller friflytande arter:  

Sand:  Undervattensväxter med hela blad:  
Grus:  Undervattensväxter med fingrenade blad:  
Sten:  Rosettväxter:  

Block:  Trådalger:  
Häll:  Övriga påväxtalger:  

 Fontinalis eller liknande arter:  
A5. Strömförhållande Kuddliknande mossor:  
0 eller tom ruta=saknas, 1=<5%,   
2=5-50%, 3=>50% Lugnflytande:   Ex. arter: 

dom understryks 
 

Svagt strömmande:   Sötvattenssvamp (klass enl ovan)  
Strömmande:     

Forsande:   A6. Skuggning 0=obefintlig, 1= <5%, 2=5-50%, 3=>50%  
   Dominarande trädslag: 

 
        A7. Död ved 0=saknas, 1=<6 stockar/100m, 2=6 - 25 stockar/ 

100m, 3= >25 stockar/100m 
 

      
A8. Flöde/lopp A9. Rensat/påverkat A10. Öringbiotop (0-3) 

Uppskattat (m3/s):  Torrfåra (x):  Klass lekområde:  
Klass (1=<0,05 m3, 2=0,05-0,5 m3, 

3=0,5-1,0 m3, 4=1,0-3,0 m3, 5=>3,0 m3):  (UF) Utfyllnad (x):  Uppväxtområde:  
Lågt/Medel/Högt (L/M/H):  Kulverterat (x):  Tillgång ståndplatser:  

Rakt (x):  Damm (x):    
Ringlande (x):  Indämt av damm (x):    

Meandrande (x):  Indämt av bäver (x):   
  Rensning (0-3):  

0= ej,1=försiktigt, 2=kraftigt, 3=omgrävd   
  Upprensat blockmaterial (0-2):    
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 Protokoll A  
 Vattenbiotop  
   
 

 

A11. Strukturelement, ange antal samt markera på kartan med bokstavsbeteckning 
(A) Avloppsrör:  (K) Är kvillområde:  (U) Utströmn. område/Källa:  

(VA) Vattenuttag:  (SU) Sjöutlopp:  (SB) Stenbro/rest av stenbro:  
Korsande väg  (SI) Sjöinlopp:  (SD) Dammbyggnad av sten:  

(>) Nacke:  (SA) Sammanflöde  (AS) Annan stensättning:  
(●) Hölja:  (KO) Korvsjö  (AD) Annan dammrest:  

  (D) Delta:    
  (B), Brink, nipa skredärr:  Annat:…………………………  

 
A11b. Strukturelement S-län, ange antal samt markera på kartan med bokstavsbeteckning 

 (SF) Sidofåra:   (V) Tillrinnande vattendrag:  
(SF) Är sidofåra (x):   (D) Tillrinnande dike:  

(ÖS) Öppen sedimentstrand:      
(ÖSS) Öppen sandstrand:    (TF) Träkonstruktion för flottning:  

(HS) Hävdad strandäng:    (B) Bäverhydda:  
(ÖK) Översilad klippa:   (R) Är ravin:  

 
A12. Övrigt: t ex fotoangivelser, eventuella hot, pot nyckelbiotoper, intr växter el djur etc 
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Inveteringsprotokoll Protokoll D Vattendrag 
 Vandringshinder  
   

 

VÄND ⇒ 

D1. Undersökning Organisation:    
 Inventerare:  Datum:         -        - 

     
D2. Lokalinformation Huvudvattendrag:  Vattendrag:  

      

Fältnummer:  Topokarta:  Ekokarta:  Fotografier:  
 
 

Lokal:  Koordinater / 
  
D3. Information om vandringshindret Finns i: dammadatabas:  Herrelösa dammar:   
 Total Utnyttjad 
Typ av hinder:  Fallhöjd(m):   
(Damm, Vägtrumma, Sprängt berg, Annat artificiellt, Fors/fall Bäverdamm, Bråte, Annat naturligt) 
  Uppskattad (m3/s) Lågt/Medel/Högt   Ja Nej Osäker 
Flöde:    Naturligt hinder (osäker kan kombineras):    
 

 längd (m): bredd(m):    Finns (x) Längd 
 Dammkrönets   Antal utskov/trumma:  Torrfåra:   

  längd (m) ø 
(m) 

vtn-hast 
(m/s) 

botten-mtrl 
i trumma (nat/onat) 

djup i trumma 
vid utlopp (m) 

fallhöjd vid 
utlopp (m) 

fri ände 
(x) 

pool 
nedan (x) 

djup 
(m) 

Trumma          
  
D4. Fiskuppgifter    
Hindrets passerbarhet (x) mört m fl öring Fingrind (vid kraftverk) Skada vid nedstr.pass.: 
 Definitivt:     Ja   Ja  
 Partiellt:     Nej   Nej  
 Passerbart:     

      
D5. Användning D6. Åtgärder 
 Idag:  Möjligheter:  
Tidigare:    
Kulturmiljö (x):    
Ägare:    

  Vägar : Ja  Nej   

  D7. Fiskvägar  
Typ 

 
Funktion 

  Fiskväg (x)    
     

 
D8. Övrigt  
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 Protokoll D  
 Vandringshinder  
   

 
 
 
D9. Skiss över vandringshindret 
 Hela området inkl torrfåror 
 Alla fåror tills de går samman 
 Hela dammvallen 
 Anslutande vägar 
 Skala, strömriktning 
 Fotovinklar, fotonr 

 

N 
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