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Biotopkartering
 Syftar till att ge en beskrivning av vattensystemet och de processer och biotoper som 

förekommer, för att få en bild över hur det specifika vattendraget fungerar som 
system och hur människan har/kan komma att påverka detta system. 

 Beskriver vattendragens fysiska förhållanden, exempelvis fårans bottenmaterial, 
form, strömhastighet med mera.

 Vattendraget delas in i olika delsträckor där biotoper och påverkansgraden är likartad 
inom varje delsträcka. 

 Biotopkarteringen utförs med hjälp av flera olika fältprotokoll. Dessa beskriver 
vattendragets/delsträckans fysiologiska egenskaper, fluviala processer, dess 
påverkansgrad och utvecklingsfas med mera.



Protokoll
Protokoll Huvudsakligt innehåll

A - Vattenbiotop Beskrivning av vattendrag och svämplan, till exempel

hydromorfologisk typ, strömförhållande, olika typer av påverkan, 
fluviala processer och utvecklingsfas.

Tillval Beskrivning av vattendrag, svämplan och speciella egenskaper.

Variablerna är mest lämpade för fördjupade inventeringar där 
extra variabler behövs.

C - Biflöden och diken Beskrivning av tillflöden såsom mindre bäckar, diken och 
täckdiken.

D- Vandringshinder Beskrivning av vandringshinder för fisk.

E - Broar och vägpassager Beskrivning av möjligheten för akvatiska och landlevande djur att 
passera förbi broar och vägpassager.



Hydromorfologiska typer
Grundtyp Undertyp

Z Extremt påverkade vattendrag z Extremt påverkade vattendrag

A - Branta vattendrag i fast berg a Vattendrag i fast berg med lutning över 10 %

b Vattendrag i fast berg med lutning under 10 %

B - Branta vattendrag med sten och 
turbulent flöde

k Kaskadvattendrag

t Trappstegsformat vattendrag

p Vattendrag med plan botten

l Vattendrag med block och sten med låg lutning

C - Vattendrag med regelbundet växlande 
strömsträckor och höljor

t Vattendrag med transversellt riffle-poolsystem

v Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka

E - Vattendrag i finkorniga sediment x Vattendrag i finkorniga sediment

F - Överfördjupat vattendrag i finkorniga 
sediment

ö Överfördjupat vattendrag i finkorniga sediment

D - Vattendrag med flätflodsystem f Vattendrag med flätflodsystem

T - Vattendrag i torv t Vattendrag i torv



Övrigt

 Invasiva arter:

 Gul skunkkalla

 Jätteloka

 Jättebalsamin

 Sjögull

 Vattenpest

 Limniska nyckelbiotoper

 Notera vattenuttag och diameter på slang



Fluviala processer

 Erosionsprocesser

Bilder från Brostorpsån, Hallands län.



 Sedimentationsprocesser

Bilder från Börjeån och Genevadsån, Hallands län



Balans-jämvikt mellan erosion och 
sedimentation

Bild från Brostorpsån, Hallands län.



Mänsklig påverkan. 
Rensningar

 Rensningar och rätningar

Bilder från Suseån, Hallands län



Utdikning

Bild från Skärsjöbäcken, Hallands län



Rätningar, omgrävningar

 Delsträcka som har en sedimenttransport som står i relation till 
transportkapaciteten. Sedimenttillgången är hög.

Bilder från Öradebäcken och Balasjöbäcken, Hallands län



Vandringshinder

Bilder på diverse vandringshinder i vattendrag i 
Hallands län



Konnektivitet

 Longitudinell- möjligheten att färdas från mynningen till 
källorna eller vice versa utan hinder. 

 Lateral- möjligheten att röra sig från huvudvattendraget 
ut i omgivande vattenlandskap.



Hydromorfologiska åtgärdsplaner

 Syftar till att lokalisera påverkan på de hydromorfologiska 
förhållandena i en vattenförekomst och ge förslag på 
åtgärder för att återfå mer naturliga förhållanden.

 Återskapa värdefulla livsmiljöer.

 Förbättra vattenkvaliteten.

 Förbättra longitudinell och lateral konnektivitet.



Tillvägagångssätt
 Analys av biotopkarteringsdata.

 Analyser av historiska kartdata, höjddata, jordartskartor, information delgiven 
av exempelvis markägare, vattenråd och övriga intressenter. 

 Utformning av åtgärdsförslag.

 Utvärdering och prioritering enligt störst miljönytta kontra kostnadseffektivitet 

och möjligheter för utförande. 

 Presentation av åtgärdsförslag som kan bidra till:

 Ökad vattenhushållning

 God vattenkvalitet

 God ekologisk status

 Bedömning av påverkan på strandnära ekosystemtjänster.

 Markägare som berörs av de 15 mest prioriterade områdena kommer att 

kontaktas i uppdraget. 



Utöka vattendragets flödesutjämnande 
effekter och vattenhushållande 
förmåga.
 Återskapande av våtmarker. Höjning av sänkta sjöar.

 Återställa ursprungliga översvämningsytor och svämplan, ökad 
kontakt med kantzoner och omgivningar.

 Biotopvård och tillförsel av naturliga strukturer.

 Återmeandring av uträtade sträckor.

 Igenläggning av diken.



Förbättra vattenkvaliteten

 Föregående åtgärder.

 Etablera funktionella kantzoner.

 Etablering av våtmarker nedströms näringsbelastande 
områden, exempelvis jordbruksmark.



Förbättra longitudinell konnektivitet
och fiskvandringar

 Lokalisera vandringshinder och utvärdera passagemöjligheter i 
dagsläget.

 Identifiera och diskutera lösningar för att skapa passagemöjligheter 
vid lokaliserade vandringshinder samt förslag för hinder som i 
dagsläget bedöms vara i behov av vidare utredning.

 Ofta komplext och många intressen vilket kräver större utredningar –
markägare, kulturvärden, allmänna intressen, kostnad med mera. 



Tack för visat intresse!
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