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Vad är biotopkartering?



Vad är biotopkartering?



Vad ska ingå i karteringen?



Protokoll A, Del 1, 2 och 3



Protokoll A -Väsentliga förändringar mot tidigare

Nya variabler som bl a beskriver:

Hydromorfologisk typ

Hur delsträckor påverkar varandra

Fluviala processer

Bestämmande sektioner

Förändrad basnivå

Svämplanets översvämningsfrekvens och inskärning

Utvecklingsfas, förändringsprocesser och dynamik

Påverkan på översvämningsytor, översvämningsfrekvens



Exempel på fördelar

Fungerar för alla vattendragstyper

Större möjlighet till systematisk analys, t ex statusklassning

Ger beskrivning av hur olika delsträckor påverkar varandra

Större hänsyn till dynamik

Beskriver delsträckors känslighet

Möjlighet till modern åtgärdsplanering



Exempel utvärdering

Procentuell andel med olika typer av påverkan

Procentuell andel med olika habitat

Statusklassning för vattenförvaltning

Statusklassning för andra syften

Beskrivning av vattendraget som system

Påverkansanalys

Orsak till försämrad status

Modern åtgärdsplanering



Exempel visualisering

Sträcka Del av Protokoll A HyMotyp

Ursprunglig 

HyMotyp

Dominant fluvial 

process/Stabilitet Rensning Aktivt svämplan

Recent 

terrass Utvecklingsfas

Översvämningsfrekven

s/grundvattennivå

1 1 Bp Bp 0/0 0 0

2
1, 2, 3 Ex

Ex 0/0 0 Ja Nej 1 0

3
1, 2, 3 Ex

Ex 6b/2 0 Ja Nej 3b 0

4
1

Bx Bt 0/0 3 2

5
1, 2, 3 Fö

Ex 3a/2 0 Nej Ja 5a 3

6
1

Bt Bt 0/0 0 0

7
1, 2

Tt Tt 0/0 0 0



Exempel utvärdering



Kartering i praktiken

(1) Planering (val av område, variabler)

(2) GIS-analys/skrivbordsanalys

(3) Inventering i fält

(4) Eventuell komplettering

(5) Inrapportering



Sträckavgränsning



Sträckavgränsning



A3-Hydromorfologisk typ, planform
HyMotyp

Välj hymotypen som passar bäst

Använd framförallt beskrivningar av respektive typ (vägledning är 

på gång), men även bestämningschema och annan litteratur. 

Ursprunglig HyMotyp

Bedöms som HyMotyp



HyMotyp

Ursprunglig HyMotyp



Vattendrag med växelvis hölja och strömsträcka (Cv)

Denna typ består växelvis av pooler och upphöjda sedimentbankar och motsvarar det som 

brukar kallas riffle-pool. Sedimentbankarna kan bestå av fingrus till stora block, men består 

främst av grus och sten. Bankarna kan delvis utgöras av sand, men typen kan inte uppstå i 

helt sandiga miljöer. Vid lågflöde fungerar sedimentbankarna som trösklar och strömpartiet 

nedströms är då ”rifflen”, det vill säga en strömsträcka som utgörs av bankens material. Vid 

höga flöden blir vattenytans profil utslätad och plan. Den undulerande botten kan delvis 

liknas med meandringar med avseende på bildningsprocess och upprätthållandet av 

utseendet. Fåran brukar vara mer eller mindre ringlande eller meandrande och kantas av 

ett svämplan. Cv-typens kännetecken återfinns till stor del hos E-vattendragen och det kan 

vara svårt att dra en gräns mellan C- och E-vattendrag, till exempel om ett E-vattendrag 

meandrar genom silt kan det ändå finnas grusiga riffle-partier. Avståndet mellan varje pool 

är 5-8 vattendragsbredder. Om det finns mycket död ved kan avståndet minska och 

fördelningen blir då också oregelbundnare. Normalt sett finns riffle-sträckorna i samband 

med inflexionspunkten (där kurvan i en meandring byter riktning). Själva sedimentbankarna 

brukar vara fasta i sin placering, men delar av bankarna byts successivt ut. I Cv-

vattendragen sker en liten erosion i strömsträckan på sedimentbanken och sedimentation i 

poolerna vid lågflöde. Vid högflöde sker det motsatta, det vill säga sedimentation vid 

sedimentbanken och erosion i poolen. Lutningen är under 3%, oftast betydligt lägre.

HyMotyp

Ursprunglig HyMotyp



Vattendrag i finkorniga sediment (Ex)

E-vattendragen är typiska meandrande vattendrag med finkornigt substrat (grus eller 

finare). De flyter uppepå svämsediment som bygger upp bottnar och svämplan. 

Vattendragstyperna kan upplevas som homogena vid första anblick, men det stämmer inte. 

Under vattenytan finns en stor rumslig variation med djuphålor i ytterkurvorna och oftast 

är bottenprofilen undulerande. Avståndet mellan varje pool är cirka 5-8 

vattendragsbredder som hos Cv-vattendragen. Om substratet har inslag av material som är 

grövre än sand brukar det materialet samt de mer strömmande partierna vara 

koncentrerade till inflexionspunkten. E-vattendragen har normalt sett en bestämmande 

sektion eller annan struktur (till exempel en sjöyta) som bestämmer lokala basnivån och 

som därmed avgör hur morfologin uppströms utvecklas. Lutningen är relativt låg, max 

0.5%.

HyMotyp

Ursprunglig HyMotyp



Överfördjupade vattendrag i finkorniga sediment (Fö)

Innefattar vattendrag i finkornigt material där vattendraget har eroderat nedåt och inte 

längre kan översvämma svämplanet. I begreppet ingår också vattendrag i finkornigt material 

som grävts om och sänkts såsom vattendrag som omformats till diken och som därmed 

inte längre översvämmar svämplanet. Typen kan uppstå i främst C, E och T-vattendrag. Ett 

viktigt kännetecken är att specifika flödeseffekten under högflödessituationer i de flesta fall 

blir hög på grund av avsaknaden av svämplan. De brukar också oftast vara instabila, bland 

annat av den anledningen.

HyMotyp

Ursprunglig HyMotyp



HyMotyp

Ursprunglig HyMotyp



Protokoll A, Del 1, 2 och 3



A10-Rensat/Påverkat 
Rensning
Tips: 

Titta på höjdkartor, historiska kartor och jordartskartor innan fältarbetet. Var ser det 

rensat ut? Vilka sträckor har historiskt sett varit motiverade att rensa?

Titta på vattendragets kanter. Är det en jämn övergång mellan stenar, block på land och 

stenar, block i vattnet?

Finns det lösa stenar och block i stranden?

Är sträckan rakare än förväntat?

Finns de morfologiska enheter som förväntas för just denna hydromorfologiska typ?

Finns det rensmassor utmed vattendraget?

Är det motiverat att rensa just här? Skulle en rensning gynna markanvändningen?

Har fåran en naturlig tvärsektion?

Har fåran en naturlig längsprofil?

Fler exempel

http://www.hymoinfo.com/rensning-exempel.html


A11-Påverkan uppströms 
Påverkan uppströms

Noteras om delsträckan påverkar en eller flera uppströmsliggande 

sträckor. 



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process

Det tillstånd i Tabell 7-17 som bäst beskriver sträckan noteras (länk 

till bilaga)

Indikatorer används ungefär som signalarter.

Man måste förstå indikatorerna, inte bara kolla vilka som 

förekommer.

http://www.hymoinfo.com/uploads/9/7/7/0/97709664/utdrag_bilaga_6.pdf


A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process

Tänk så här:

(1) Finns indikatorn?

(2) Hur mycket finns det av indikatorn? 

(3) Varför finns indikatorn här? 

Vägledning för alla indikatorer kommer förhoppningsvis i framtiden. 



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process



A15-Fluviala processer
Dominant fluvial process



A15-Fluviala processer
Stabilitet

Beskriver styrkan i en instabilitet (klass 0-3)

Bedöms ungefär som Dominant fluvial process



A16-Åtgärder
Åtgärdsbehov och Åtgärder

Naturen är komplicerad och det är helt ok att ange ”Vet ej” eller 

”Ej bedömt”.

Åtgärdsförslag ska bara leda till återställning av något som är 

försämrat på grund av mänsklig påverkan. 

Åtgärdsförslag ska baseras på en korrekt analys av vad som är 

påverkat. 



A16-Åtgärder
Åtgärdsbehov och Åtgärder

Om det är svårt att återställa på grund av motstående intressen 

bör den optimala åtgärden anges ändå, men kombinerat med 

möjliga mindre bra åtgärder. 



A19-Bestämmande sektioner Del 2

Flera variabler som beskriver:

(1) Naturliga bestämmande sektioner

(2) Skapade eller påverkade bestämmande sektioner

(3) Påverkan på lokala basnivån

Exempel

http://www.hymoinfo.com/a19-bestaumlmmande-sektioner8203.html


A20-Knickpoint
Knickpoint

Mer exempel

https://www.youtube.com/watch?v=sH65E4e0Boc


A21-Svämplanets översvämningsfrekvens Del 3
Inskärningskvot 

Beskriver hur mycket inskärningen ökat.



A21-Svämplanets översvämningsfrekvens
Inskärningskvot 



A21-Svämplanets översvämningsfrekvens
Inskärningskvot 



A21-Svämplanets översvämningsfrekvens
Aktivt svämplan

Recent terrass

Sekundära svämplan


