


 
 
 
 
 
 
 
 

Inventering av kustnära småvatten  
Handbok för inventerare 2014 
 

 
RALF WISTBACKA  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

INVENTERING AV KUSTNÄRA SMÅVATTEN  
HANDBOK FÖR INVENTERARE 2014 
 
För Livskraftiga småvatten i Kvarkenregionen   
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten   
 
Ombrytning: Ralf Wistbacka  
Pärm: Anu Båssar 
Kartor: Ralf Wistacka 

Pärmbild: Kyösti Nousiainen: Rotörfjärden-Lagnan-Kalvhagamaren. Korsnäs.  

 
Tryckeri: Juvenes Print, Yliopistopaino Oy 
 
ISBN  978-952-314-080-6  (tryckt) 
ISBN 978-952-314-081-3 (PDF) 
 
http://flisik.org 



 
 

 

Innehåll  

Bakgrund ................................................................................................................................................................ 2 
Målsättningar för handboken ....................................................................................................................... 7 
Förberedande arbete .................................................................................................................................... 8 

Litteraturstudier ....................................................................................................................................... 8 
Kartarbete ............................................................................................................................................... 8 
Modellvattendrag - Bötessundet ............................................................................................................. 9 

Fältarbete ..................................................................................................................................................... 10 
Utrustning som behövs för fältarbetet ................................................................................................... 10 
Kartering av utlopp från flador .............................................................................................................. 10 
Kartering av en fladabassäng ............................................................................................................... 11 
Bedömning av naturtillstånd hos en flada eller gloflada ........................................................................ 13 
Bedömning av naturtillstånd för bassängen i ett glo eller en kustnära sjö ............................................ 14 
Kartering av bäckar och rännilar ........................................................................................................... 15 
Bedömning av naturtillstånd för ett avsnitt av en fåra i en bäck/rännil .................................................. 16 

Rapportering och utvärdering av naturtillstånd ....................................................................................... 17 
Modellvattendrag Gunilacksundet ........................................................................................................ 17 
Mynningsområdet ................................................................................................................................. 18 
Rännilen ............................................................................................................................................... 19 
Gloets bassäng ..................................................................................................................................... 20 

Utvärdering av vattendragets ekologiska tillstånd .................................................................................. 20 
Definition av begreppet restaurering ........................................................................................................ 23 
Åtgärdsförslag ............................................................................................................................................. 24 
Tillkännagivande ......................................................................................................................................... 25 

Källförteckning .................................................................................................................................................... 26 

Bilagor .................................................................................................................................................................. 27 
Bilaga 1: Inventeringsblankett för flador (förstadier till flador) & gloflador ........................................... 27 
Bilaga 2: Inventeringsblankett för mynningsområde för bäck/rännil ..................................................... 30 
Bilaga 3: Inventeringsblankett för små bäckar/rännilar (projekten FLISIK och RIVI) ............................ 33 
Bilaga 4: Blankett för inventering av bassängen för ett glo och en kustnära sjö ................................. 36 

 





3 
 

Bakgrund 

Denna handbok är avsedd som handledning vid fältinventering av kustnära småvatten dvs. flador, glon, 
kustnära sjöar, rännilar och bäckar. Gemensamt för dem är att deras uppkomst inleds med att landhöjning-
en avsnör flador från havet. Därefter uppkommer glon och kustnära sjöar, som kan ha kontakt med havet 
via bäckar eller rännilar. I handboken presenteras de olika småvattnen och metodiken för inventering och 
rapportering klargörs.  

Inventeringsmetodiken utgår från Forststyrelsens metodik för inventering av bäckar (Hyvönen et al. 2005). 
Den har utvecklats inom projektet ”För livskraftiga småvatten i Kvarken”(FLISIK) år 2012-2014. Metoderna 
har därvid anpassats till de förhållanden som råder vid Österbottens kust. Samtidigt har de kompletterats 
med metoder som använts vid inventeringar av småvatten i Kvarkenregionen (Wistbacka & Snickars 2000, 
Wikström 2004). Utvärderingen av vattendragets ekologiska status utgår från Aroviita et al. (2012). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Utloppsbäcken från Storbrunnens vattendrag på Märaskär, Österbotten.  
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Definitioner av småvatten 
 
Förstadium till flada                     
 

 
Bild 2. I detta skede har fladan börjat bildas. Avsnörningen från havet kan ske genom att landhöjningen lyfter upp en tröskel (bild 3). 
Andra möjligheter är att förstadiets vattenutbyte med havet minskar genom uppkomsten ett eller flere sund (bild 4). I ett förstadium till en 
flada varierar vattennivån i takt med havsvattnet.© Juha Ilkka 

 

Flada   

                    
  

 

 
Bild 3. I detta skede motsvarar fladan vattenlagens definition av en flada. Bassängen är relativt grund (0,5-3m) och vattenutbytet med 
havet är begränsat. Avsnörningen från havet kan ske genom att landhöjningen lyfter upp en tröskel. Tröskeln kan vara så nära vatteny-
tan att små grynnor syns och vassbestånd fått fotfäste (övre bilden). Andra möjligheter är att sundet fyllts med sand och/eller att vassens 
rotmatta minskat på sundets dimensioner (mellersta bilden). Beroende på bottnens formationer kan en eller flere små grynnor upp-
komma i fladans utlopp (undre bilden ). Fladans vattenstånd varierar med havets vattennivå - med en viss fördröjning. Då havets vatten-
nivå är under medelvattennivån kan utloppströskeln utgöra fladans lågvattennivå. I fall inga bäckar mynnar i fladan motsvarar saliniteten 
i regel havets. © Juha Ilkka 
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Bild 4. Alternativ uppkomst av flada. Två sund har uppkommit som en följd av landhöjningen. De medför att fladans vattenutbyte med 
havet minskar. Denna process påskyndas av att sunden fyllts med sand och/eller av vassväxlighetens rotmatta, vilket minskar på sun-
dens dimensioner. Fladans vattenstånd varierar med havets vattennivå - med en viss fördröjning. Då havets vattennivå är under medel-
vattennivån kan utloppströskeln utgöra fladans lågvattennivå. I fall inga bäckar mynnar i fladan har den i regel salt vatten. © Juha Ilkka 

Gloflada     

 
Bild 5. En gloflada är i princip ett färdigt bildat glo vars utlopp är belägen omedelbart under havets medelvattennivå. Det finns många 
typer av mellanstadier mellan en flada och ett glo beroende på hur fladan bildats och i vilket skede avsnörningen från havet är. Den har 
en definierad lågvattennivå utgående från utloppets lägsta nivå. Vattnet i en gloflada kan sötas ut då inloppens volym blir så liten att 
inströmningen av havsvatten minskar. Beroende på bassängens form och djup kan hela vattenmassan sötas ut (holomiktisk bassäng) 
eller bara ytskiktet (meromiktisk). © Juha Ilkka   
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Glo     

 
 

     
Bild 6. Ett glo är endast tidvis i kontakt med havet. I Kvarkenregionen är vattenytan på en nivå mellan 0 och. + 0,74 m i förhållande till 
havets teoretiska medelvattennivå (MW). Medelhögvattennivå (MHW) var i Vasa under perioden 1926-1955 + 0,74m (Sevola 1987). 
Glon är vanligen grunda, d.v.s. 0,5-2m (övre bilden). Ett glo kan ha ett eller flere utlopp (nere t.v.) eller så kan havsvattnet nå gloet 
genom att flöda över ett lågt näs (nere t.h.). Det torde vara utloppets nivå och inte bassängens medelvattennivå som avgör hur länge 
havsvatten kan nå in i ett glo och inte bassängens medelvattennivå. © Juha Ilkka   

Kustnära sjö 

 

 
Bild 7. I denna publikation används benämningen kustnära sjö för att betona att dessa småvatten (sjöar och tjärnar) uppkommit som en 
följd av landhöjningen via ett flada- och glostadium.  I det inledande utvecklingsskedet kan havsvatten tidvis tränga in i sjön, som då 
tidvis innehåller bräckt vatten. Efter det att inflödet av havsvatten upphör blir vattnet så småningom helt utsötat men i djupa, för vinden 
skyddade bassänger kan bottenskiktet länge förbli salthaltigt. I Kvarken är den högsta uppmätta havsvattennivån +1,44 m och medel-
högvattennivån (MHW) är + 0,74m. (Sevola 1987). Då sjön befinner sig i denna höjdintervall kan den tillfälligt innehålla bräckt vatten. 
Grunda bassänger kan redan i ett tidigt skede ombildas till myrmarker medan sjöar med större volym och avrinningsområde blir bestän-
diga vattendrag. © Juha Ilkka   
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Bild 8. En kustnära sjö kan vara förenad med havet via en rännil men landhöjningsprocessen kan också innebära att ingen rännil upp-
kommer i fall avrinningsområdet är litet eller om marken är bergbunden. En moränrygg mellan havet och sjön kan påskynda utsötningen 
av vattnet.© Juha Ilkka   

 
För definition av flador och glon används vattenlagen (87/2011) kombinerat med uppgifter från utredningen 
angående hotade naturtyper i Finland (Raunio et al. 2008). Benämningarna glon och glosjöar används som 
synonymer i flertalet publikationer. Så även i beskrivningen av naturtyper. Definitionen ”kustnära sjö” bygger 
på den beskrivning av småvattensuccessionens senare stadier, som finns i Raunio et al. (2008). 
 
Definitioner på rinnande vattendrag (Vattenlagen 87/2011) 
 
Älv = ett vattendrag med rinnande vatten vars tillrinningsområde är minst 100 kvadratkilometer  
 
Bäck = ett rinnande vattendrag som är mindre än en älv. Tillrinningsområdet är mellan 10 och 99,9 
kvadratkilometer. 
 
Rännil = en vattenförande fåra, somär mindre än en bäck. Dess tillrinningsområde är mindre än 10 
kvadratkilometer. Fåran är inte beständigt vattenförande och fiskvandring i nämnvärd mån är inte möjlig. I 
fall fiskvandring är möjlig och om vatten beständigt rinner i fåran klassas vattendraget som en bäck fastän 
avrinningsområdet är mindre än 10 kvadratkilometer. Definitionen av ett rinnande vattendrag som bäck eller 
rännil kräver således grundläggande kunskaper om dess morfologi, hydrologi och biologi. En del av utlopp-
en från glon och kustnära sjöar är inte vattenförande året om, men under vår- och höstflöden kan stora 
mängder fisk vandra i dem.  

Målsättningar för handboken 

Målsättningen är att råden i denna handbok skall möjliggöra en basinventering för att klargöra vattendragets 
naturvetenskapliga egenskaper. Inventeringen skall verkställas både genom fältbesök och litteraturstudier. 
Före fältbesöket görs kart- och litteraturstudier. Uppgifterna skrivs in i inventeringsblanketter. Inom ramen 
för FLISIK-projektet har man tagit fram blanketter för inventering av flador, glon, kustnära sjöar samt för 
bäckar och rännilar och deras mynningsområden. Inventeringsblanketterna finns bifogade till denna rapport 
och de kan också laddas ner från FLISIKs hemsidor (www.flisik.org). 

I inventeringen ingår utredandet av basuppgifter om vattendragets morfologi samt inventering av strand-
skogar, strandområden, vattenväxtlighet, fågelfauna och fiskförekomst. Vattendragets naturtillstånd utvär-
deras och faktorer som inverkar på detta beskrivs och dokumenteras. Fotografering är en viktig del av in-
venteringen. Vattenprov tas för att klarlägga vattenkvaliteten. Viktiga parametrar är pH, alkalinitet, aciditet, 
ledningsförmåga samt totalhalten av sulfat, fosfor och kväve. Mera information om vattendragets historik 
och nuläge införskaffas via publicerade rapporter eller intervjuer. Uppgifter om vattenprover kan fås ur 
OIVA-registret, som administreras av Finlands miljöcentral (www.ymparisto.fi/OIVA). På basisav karteringen 
  

http://www.ymparisto.fi/OIVA
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skall man kunna bedöma vattendragets naturtillstånd och föreslå fortsatta utredningar eller ge preliminära 
åtgärdsförslag. 

Förberedande arbete 

Innan man beger sig ut i fält är det skäl att göra noggranna förberedelser genom att ta reda på basfakta om 
vattendraget och att ställa i ordning anteckningsmaterialet och fältutrustningen.  

Litteraturstudier 
 
En översiktlig kunskap om ett flertal småvatten fås från rapporten ”De kustnära småvattendragens status 
som fisklekplatser i Österbottens 1997-1998” (Wistbacka & Snickars 2000). I ”Fladorna och glosjöarna i 
Norra kvarken” (Rinkineva & Molander 1997) presenteras växtligheten och förekomsten av bottendjur i ett 
tiotal flador och glon. Utredningen över hotade naturtyper i Finland (Raunio et al 2008) och Riggert 
Munsterhjelms avhandling om flador och glon (Munsterhjelm 1997) ger även de en mer ingående kunskap. 
För flere vattendrag kan en del basuppgifter redan ha sammanställts. En litteraturgenomgång kan spara tid 
i fråga om kartarbete och utredning av objektets historik. 
 

Kartarbete 
 
Kartmaterial och flygbilder på Lantmäteriverkets ”Medborgarens kartplats” får användas för privat bruk. 
(http://kansalaisen.karttapaikka.fi/). Detsamma gäller för Forststyrelsens kartdata på ”Utflyktskarta.fi” 
(http://www.utflyktskarta.fi/). En del av materialet från ”Medborgarens kartplats” blev fritt att användas för 
föreningar och kommersiellt bruk i maj 2012. En tumregel är att man fritt får använda kartor utan fastighets-
gränser och att man då bör ange att Lantmäteriverket har copyright samt när materialet kopierats ur deras 
register. Överlag är det skäl att använda kartmaterial som företaget/organisationen har licens för och kon-
takta Lantmäteriverket i fall man avser använda deras material i offentliga rapporter. Forststyrelsens karta 
kan inte kopieras. Lantmäteriverkets flygbilder har förnyats med jämna mellanrum. Gamla flygbilder kan 
beställas av Lantmäteriverket. Bildmaterialet kostar ingenting men hämtandet av en flygbild från deras arkiv 
kostar i dagsläget (juli 2014) 130,20 euro inklusive moms. 
 
Först bör man definiera vilken typ eller typer av småvatten man arbetar med. För småvattnen (förstadium till 
flada, flada, gloflada, glo, kustnära sjö, bäck eller rännil) finns särskilda blanketter, som underlättar arbetet.  
 
Basuppgifter, som alltid skall utredas, är huruvida objektet en del av ett större vattendrag eller ej. Kommu-
nen/ kommunerna där vattendraget finns samt objektets läge bör anges. Medborgarens kartplats ger nu-
mera automatiskt kartans mittkoordinater som ETRS-TM35FIN-plankoordinater men de kan konverteras till 
andra koordinatsystem och vice versa. Forststyrelsens utflyktskarta ger automatiskt koordinater enligt 3 
system ETRS-TM35FIN-plankoordinater, KKS-enhetskoordinatsystemet och ETRS-TM35FINEUREF-FIN 
(WGS- 84).Yta och tillrinningsområde (ha) samt strandlinjens och utloppsbäckens längd är lätta att mäta 
med hjälp av Forststyrelsens utflyktskarta.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/
http://www.utflyktskarta.fi/
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Modellvattendrag - Bötessundet 
 
Som modellvattendrag används Bötessundet i Oravais. De viktigaste markanvändningsformerna är lätta att 
uppskatta från en karta där tillrinningsområdet är inritat (se bild 9).  
 

 

Med hjälp av Forststyrelsens utflyktskarta.fi beräknades ytan till 2,5 ha och strandlinjens längd till 791m. 
Sjöns mittpunkt är på 7031670-3264374 (KKS-enhetskoordinater). Avrinningsområdetsyta bestämdes på 
basis av kartanshöjdlinjer till 30 ha – sjön inberäknad. Ytan erhölls genom att förena de högsta punkter-
na/områdena på de vattendelande höjderna invid sjön med varandra.  

Höjden över havet finns vanligen på kartan och är 1,2 m. Medhjälp av den nyaste grundkartan från år 1987 
(http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/) konstaterades att höjdsystemet är N60. Landhöjningen i 
Kvarken bedöms vara ca 0,8 cm/år. Sjön torde på basis av meterologiska institutets tabeller för den teore-
tiska medelvattennivån (MW) nu vara på en drygt 32 cm högre nivå (http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teoretiska-
medelvattnet). Detta innebär att Bötessundet är ca 1,52 m över det teoretiska havsvattenståndet. 

Det teoretiska havsvattenståndet bör användas därför att klassificering i gloflada, glo, kustnära sjö är en 
hydrologisk egenskap relaterad till havsvattnets teoretiska nivå dvs. den höjd som rapporteras i dagtidning-
arna. Bötessundet kan därför kategoriseras som en kustnära sjö. I fall inga uppgifter finns på grundkartan 
kan man definierahöjden genom att konkret relatera havsvattnets nivå till bäckens utlopp.Lantmäteriverket 
tillhandahåller också höjdkurvor förfärdigade genom laserskanning (http://www.maanmittauslaitos.fi/ digi-
tuotteet/peruskarttarasteri-0). Ett avgiftsfritt program för att betrakta laserskanningsmaterial fås från 
www.fugroviewer.com. 
 
Övriga basuppgifter är datum för besöket, observatör, väderlek, havsvattnets nivå i förhållande till den teo-
retiska medelvattennivån. Grundkartbladets nummer fås från ”Medborgarens kartplats” via en tilläggsfunkt-
ion.  
  

Bild 9. Bötessundet och dess avrinningsområde © 
Lantmäteriverket. Data hämtat 8.1.2014. 

 

http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teoretiska-medelvattnet
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teoretiska-medelvattnet
http://www.maanmittauslaitos.fi/%20digituotteet/peruskarttarasteri-0
http://www.maanmittauslaitos.fi/%20digituotteet/peruskarttarasteri-0
http://www.fugroviewer.com/
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Det lönar sig att printa ut blanketterna och klistra in sidorna i ett häfte i A4-storlek. Detta underlättar i hög 
grad fältarbetet och de viktiga observationerna finns säkert kvar för vidare bearbetning. Kartbilder/flygbilder 
av följande delar av vattendraget kopieras in på blanketten, skrivs ut och limmas in i häftet:  
 
 Fladans/glofladans utloppsområde 
 Mynningsområdet för bäck/rännil från ett gloe eller en kustnära sjö  
 Utloppet för en bäck/rännil 

 
Bäckens utlopp granskas på samma sätt som mynningsområdet. I fall det ovanför ett glo finns andra vat-
tendrag eller översvämningsområden granskar man även det område där bäcken från dessa mynnar i ne-
danförliggande vattendrag. 
 
• Fladans, glofladans, gloets eller den kustnära sjöns bassäng och avrinningsområde 
• Bäckens/rännilens avrinningsområde samt fåra/bädd. 

För dessa görs en översiktskarta där avrinningsområdet finns inritat samt en detaljkarta och flygbild där 
även markägoförhållanden framgår. Bäckens/rännilens avsnitt kan under fältarbetet översiktligt ritas in på 
kartan men det är att föredra att först gå ett varv längs fåran för att lokalisera den mest ändamålsenliga 
indelningsmodellen.  

Fältarbete 

Då förberedelserna angående basfakta om vattendraget är klara och anteckningsmaterialet och fältutrust-
ningen är i skick gäller det att vänta på fint väder och sedan åka ut. Inte tvärtom. Det är skäl att besöka 
områdena åtminstone två gånger. I slutet av maj är det lätt att få en översikt av området då vatten och 
stränder ännu saknar hög vegetation. I slutet av juni-juli är det lättare att inventera botaniskt intressanta 
livsmiljöer, kartlägga miljöer som är lämpliga för fiskyngel och göra observationer av förekomst av fiskyngel.  

Utrustning som behövs för fältarbetet 
 
• Mätkäpp (aluminium 10 cm gradering) 
• Måttband 
• GPS 
• Digikamera (fotografier är mycket värdefulla) 
• Kikare 
• Bestämningslitteratur (fåglar, växter, fisk) 
• Båt 
• Vadarstövlar 
• Vattenprovtagningsflaska 
• Medhjälpare (av säkerhetsskäl)  

Kartering av utlopp från flador 

Metodiken lämpar sig för att kartlägga utloppet från en flada/gloflada samt mynningsområden för bäckar 
och rännilar. I fall det finns flere utlopp görs en skild blankett för var och en. Ett besök under våren och ett 
under högsommaren är att rekommendera. På våren får man lättare en översikt av utloppets morfologi och 
på sommaren kan man kartera växtligheten och graden av igenväxning. 
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Obligatoriska åtgärder 
• Mynningens bredd och djup mäts. Havsvattenståndet beaktas. Områdets naturtillstånd bedöms. Koor-

dinaterna och vattendjupet för den djupaste delen tas. 
• Mynningsområdets djup mäts i en linje ut mot havet. Koordinaterna för platserna där vattendjupet upp-

går till 0,5 m och 1 m noteras och ritas in på kartan. 
• Förekomsten av vass (speciellt dess rotfiltmattor), flytbladsväxtlighetoch övrig växtlighet samt dess 

täckningsgrad karteras. Växtligheten ritas översiktligt in på kartan och gränser förutbredning definieras 
med koordinater(gäller speciellt övervattensväxtlighet som vass och säv). 

• Förhållanden, som inverkar negativt på mynningsområdets naturtillstånd, noteras (strandmuddringar, 
kanaler, vägbankar etc.). 

 

       
Bild 10. Exempel på översiktsbilder för kartering av mynningsområde för fladan Lillhamnbropotten. Inga muddringar och vägbankar i 
själva mynningsområdet. Flygbilden är daterad 2010. I fall påverkan skett kan äldre flygbilder ge information om när ett ingrepp gjorts. © 
Lantmäteriverket. Data hämtat 8.1.2014. 

Kartering av en fladabassäng 

Metodiken lämpar sig även för att kartlägga bassängen i en gloflada, i ett glo och i en sjö. Ett besök under 
våren och ett under högsommaren är att rekommendera.  

Obligatoriska utredningar 
• Strand- och vattenvegetation karteras (övervattens-, flytblads-, undervattens- och bottenväxter). 
• Om inventeraren inneharen god artkunskap görs också en inventering på artnivå av dominerande arter i 

de olika växtsamhällena och eventuella sällsyntheter noteras 
• Belastning (skogsdiken, strandmuddringar, vägbankar etc. - koordinater noteras och fotografier tas) 
• Strandskogens tillstånd (50 m från strandlinjen) 
• Faktorer som påverkar tillrinningsområdet (vägar, kalhyggen, skogsdiken etc.) 
• Bassängens naturtillstånd bedöms (0-5) 
• Vattenprovtagning  

I maj är det lättast att kartera strändernas tillstånd samt utloppet och dess tillstånd. Förekomsten av mudd-
ringar, vägar, diken och hyggen som inte syns på kartan/flygbilden noteras. Strandskogen kan indelas i 
naturskogar/naturenliga skogar och planteringar. Skogarna kan namnges enligt det/de dominerande 
trädslagen. Man kan gärna särskilja lövdominerade strandskogar från andra typer.  
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Skogarna kan översiktligt delas upp i 5 ålderskategorier:  
1. Kalhygge-ung plantskog (höjd < 1,3m)  
2. Äldre plantskog (höjd >1,3 m och diameter vid brösthöjd (DBH) < 8 cm),  
3. Medelgammal skog 30-50 år (DBH 8-16 cm) 
4. Äldre skog (DBH 16-25 cm) 
5. Gammal skog (DBH >25 cm)  

  

 

 
 

 

 

 

 

Koordinater för sommarstugor som inte finns på kartan noteras. Det är också bra att granska de kommu-
nala strandgeneralplanerna/detaljplanerna för att kontrollera om byggplatser för nya sommarstugor anvi-
sats. 

Den bästa tiden att ta ett vattenprov är i slutet av maj/början av juni. Vattenprov i slutet av vårflödet ger den 
bästa informationen om förekomsten av dränerade sura sulfatjordar i avrinningsområdet. I en flada och en 
gloflada kan de tas i den inre delen invid eventuella tillflöden. I glon och kustnära sjöar kan man ta vatten-
provet i bäckens utlopp. Bra vore att ta vattenprover även ur tillflöden/skogsdiken. Rekomenderade ana-
lyser är pH, alkalinitet, aciditet, sulfathalt och ledningsförmåga. Ett flertal vattenprover för analys av enbart 
pH-värdet kan också ge nyttig information. Rekommenderade analyser för att för att utvärdera vattendra-
gets ekologiska status är pH, konduktivitet, totalkväve, totalfosfor och fosfatfosfor (PO4P). Vattenprovet 
borde tas i juli-augusti i flador (inre skärgård) och i juni-september i glon och kustnära sjöar . För rinnande 
vatten används årsmedeltal eller observerade minimivärden för pH. Lämpliga tidpunkter för provtagning 
finns i tabell 1-3. (Aroviita et al. 2012). 

I slutet på juni-juli kan man göra karteringar av växtligheten. Viktigast är att göra en inventering av de olika 
växtsamhällena. Man borde således kartera områden med övervattensväxter, flytbladsväxter och enbart 
undervattensväxtlighet. De bästa miljöerna för fiskyngel är flytbladsväxter (näckros, gäddnate mm). Växtar-
ter som indikerar eutrofiering är det skäl att notera (t.ex.andmat (Lemna minor). Även omfattande förekoms-
ter av grönalger noteras. 

Övriga observationer 
• Fiskfauna, 
• Fåglar, insekter  
• Värdefulla naturtyper 

Fiskfaunan kan observeras genom direkta observationer och intervjuer. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet 
(VFFI 2012) beskriver på sin hemsida metoder för kartering av yngelförekomst med hjälp av håvfångst, 
vitskiva mm. Fåglar noteras under besöken och uppgifter kan också erhållas via de lokala ornitologföre-
ningarna och Birdlife Finlands observationsregister TIIRA (www.tiira.fi). Havsstrandängar, sandstränder, 
trädfattiga sanddyner, naturskogar, källor m.fl. värdefulla naturtyper noteras, beskrivs och fotograferas.  

Bild 11. Exempel på naturenlig  
blandskog. ©Juha Ilkka 

http://www.tiira.fi/
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Bild 12. Exempel på värdefulla naturtyper som kan finnas invid en flada eller ett glo. Havsstrandängar (t.v.) och trädfattiga sanddyner 
(t.h.) är skyddade enligt naturskyddslagen (§ 29). © Ralf Wistbacka.  

Bedömning av naturtillstånd hos en flada eller gloflada 

Fladan/glofladan och dess utlopp betraktas som en helhet. I första hand bedöms åtgärder som påverkar 
utloppets morfologi och vattendragets hydrologi. Dessutom bedöms effekter av markanvändning (jordbruk, 
skogsbruk, fritidsbebyggelse m.fl.) på strandskogarna och de värdefulla strandnära naturtyperna. 

Klass 5. I naturtillstånd. Utloppet och dess närområde är i naturtillstånd. Tillrinningsområdets vattenbalans 
är opåverkat av vägar. Inga skogsdiken eller muddringar har gjorts. På stränderna eller i vattenområdet 
finns inga vägar/vägbankar. Strandskogarna har inte avverkats och inga sommarstugor finns 

Klass 4. Naturtillståndet är något påverkat. De strandmuddringar som gjorts har inte ändrat strandlinjen 
och muddermassorna har inte placerats vid stranden utan uppe på sommarstugornas tomter. I tillrinnings-
området finns vägar eller diken men de påverkar inte vattenbalansen i nämnvärd mån. Dikena är grunda 
och de har inte dragits ända ner till stranden. Vattenkvaliteten påverkas inte av punktutsläpp (pälsfarm, 
avloppsvatten) eller diffus belastning från jordbruk. Avverkningar har gjorts i strandskogarna men 50 m 
breda skyddszoner (motsvarande 2 fullhöga träd) har sparats. Vid stranden finns enstaka sommarstugor (< 
1/km). Fladan/Glofladan kan återgå till naturtillstånd i fall skogsdikena och strandmuddringarna inte under-
hålls. 

Klass 3. Naturtillståndet är påverkat. Enstaka strandmuddringar har gjorts och de har ändrat strandlin-
jen/muddermassorna har placerats på stranden. I tillrinningsområdet finns vägar som påverkar vattenbalan-
sen genom att leda vatten bort från det naturliga tillrinningsområdet. Skogsdiken har dragits ut i bassängen. 
De ändrar flödesregimen och belastar fladan/glofladan med fast substans och humus. De har inte dragits 
genom sura sulfatjordar och medför därmed ingen risk för försurning. Vattenkvaliteten påverkas negativt av 
punktutsläpp (pälsfarm, avloppsvatten) eller diffus belastning från jordbruk. I strandskogarna har avverk-
ningar gjorts men 25 m (motsvarande längden av ett fullhögt träd) breda skyddszoner har sparats. Vid 
stranden finns flere sommarstugor (2-4/km). Fladan/Glofladan påverkas av kombinationer av flere av dessa 
variabler. Naturtillståndet kan förbättras i fall skogsdikena och strandmuddringarna fylls igen och vägtrum-
mor anläggs i vägarna i avrinningsområdet. För att index skall kunna höjas till 4 borde också punktutsläp-
pen och den diffusa belastningen åtgärdas. 

Klass 2. Naturillståndet är starkt påverkat. Utloppet och dess närområde har muddrats till en båtfar-
led/utloppets tröskel har förändrats av muddring. Bassängens strandlinje har förändrats genom att man 
muddrat kanaler in i strandängen/stränder har fyllts ut eller stensatts. I tillrinningsområdet finns vägar som 
påverkar vattenbalansen genom att leda vatten bort från det naturliga tillrinningsområdet. De skogsdiken 
som mynnar till fladan/glofladan dränerar sura sulfatjordar. Vattenkvaliteten påverkas negativt av 
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punktutsläpp (pälsfarm, avloppsvatten) eller diffus belastning från jordbruk. Strandskogar har kalhuggits 
ända ner till stranden (endast en trädrad återstår). Markberedning och rottäkt har gjorts. Tätheten av som-
marstugor är hög (> 5/km). Förbättrande av naturtillståndet förutsätter rätt omfattande restaureringsåtgär-
der både i själva bassängen och i avrinningsområdet. En avgörande förutsättning för att höja indexet för 
naturtillståndet är att utloppet återställs. 

Klass 1. Naturtillståndet är förstört. Samma som index 2 - men över utloppet eller på strandområdet går 
vägbankar till sommarstugor eller skogsbilvägar. Förbättrande av naturtillståndet förutsätter omfattande 
restaureringsåtgärder både i själva bassängen och i avrinningsområdet. En avgörande förutsättning för att 
höja indexet för naturtillståndet är att utloppet återställs och att vägbankarna avlägsnas. 

Klass 0. Naturtillståndet är oåterkalleligen förstört: Fladan/glofladan påverkas av samma ingrepp som i 
fråga om klass 1 men fladan har delvis fyllts ut och områden som avsnörts av vägbankar har vuxit igen. 
Restaureringsåtgärderna skulle vara mycket omfattande - om de blir aktuella. 

Bedömning av naturtillstånd för bassängen i ett glo eller en kustnära sjö 

I fråga om glon och kustnära sjöar inventeras bäckens/rännilens naturtillstånd skilt. Om man vill göra en 
helhetsbedömning utgör bäckens/rännilens naturtillstånd en del av helheten – speciellt om vattendraget 
endast utgörs av ett glo och en rännil. I fråga om större vattendrag där flere sjöar ingår kan naturtillståndet i 
en del sjöar vara påverkat medan bäckens huvudfåra kan vara i naturtillstånd. I första hand bedöms åtgär-
der som påverkar bassängens morfologi, hydrologi och vattenkvalitet. Dessutom bedöms effekterna av 
markanvändning (skogsbruk, åkerbruk, fritidsbebyggelse mm) på strandskogarna och andra värdefulla 
strandnaturtyper. 

Klass 5. I naturtillstånd. Bassängen och bäckens utlopp är i naturtillstånd. Vid stränderna eller i vattenom-
rådet finns inga vägar/vägbankar eller muddringar. Tillrinningsområdets vattenbalansär opåverkad av 
vägar. Ingen skogsdikning förekommer. Strandskogarna är icke avverkade. Inga sommarstugor finns. 

Klass 4.  Naturtillståndet är något påverkat. De strandmuddringar som gjorts har inte ändrat strandlinjen 
och muddermassorna har inte placerats vid stranden utan uppe på tomten. I tillrinningsområdet finns diken 
eller vägar men de påverkar inte vattenbalansen i nämnvärd mån. Dikena är grunda och de har inte dragits 
ända ner till stranden. Vattenkvaliteten påverkas inte avpunktutsläpp (pälsfarm, avloppsvatten) eller diffus 
belastning från jordbruk. Avverkningar har gjorts i strandskogarna men 50mbreda skyddszoner (motsva-
rande 2 fullhöga träd) har sparats. Vid stranden finns enstaka sommarstugor (< 1/km). Bassängen kan 
återgå till naturtillstånd i fall skogsdikena och strandmuddringarna inte underhålls. 

Klass 3. Naturtillståndet är påverkat. Enstaka strandmuddringar har gjorts och de har ändrat strandlin-
jen/muddermassorna har placerats på stranden. Skogsdiken har dragits ut i bassängen och de påverkar 
gloets vattenregim. De sediment som sköljs ut förorsakar försämrad vattenkvalitet och igenväxning men inte 
försurning. I tillrinningsområdet finns vägar som påverkar vattenbalansen genom att leda vatten bort från 
det naturliga tillrinningsområdet. Vattenkvaliteten påverkas negativt av punktutsläpp (pälsfarm, avloppsvat-
ten) eller diffus belastning från jordbruk. I strandskogarna har avverkningar gjorts men 25 m breda skydds-
zoner (motsvarande längden av ett fullhögt träd) har sparats. Vid stranden finns flere sommarstugor (2-
4/km). Bassängen påverkas av kombinationerflere av dessa variabler. Naturtillståndet kan förbättras i fall 
skogsdikena och strandmuddringarna fylls igen och vägtrummor anläggs i vägarna i avrinningsområdet. För 
att index skall kunna höjas till 4 borde också punktutsläppen och den diffusa belastningen åtgärdas. 

Klass 2. Naturillståndet är kraftigt påverkat. Bäckens/rännilens utlopp har muddrats för att åstadkomma 
en båtfarled eller för att gynna skogsdikning eller annan dränering. Vattennivån har sänkts. Bassängens 
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strandlinje har förändrats genom att man muddrat kanaler in i strandängen/stränder har fyllts ut eller sten-
satts. De skogsdiken som mynnar i gloet dränerar sura sulfatjordar och medför risk för försurning. Vatten-
kvaliteten påverkas negativt av punktutsläpp (pälsfarm, avloppsvatten) eller diffus belastning från jordbruk. I 
tillrinningsområdet finns vägar som påverkar vattenbalansen genom att leda vatten bort från det naturliga 
tillrinningsområdet. Strandskogar har kalhuggits ända ner till stranden (endast en trädrad återstår). Markbe-
redning och rottäkt har gjorts. Tätheten av sommarstugor är hög (> 5/km). Förbättrande av naturtillståndet 
förutsätter rätt omfattande restaureringsåtgärder både i själva bassängen och i avrinningsområdet. En 
avgörande förutsättning för att höja indexet för naturtillståndet är att utloppet återställs. 

Klass 1. Naturtillståndet är förstört. Samma som index 2 men över gloets/sjöns utlopp eller på strandom-
rådet går vägbankar till sommarstugor. Förbättrande av naturtillståndet förutsätter omfattande restaure-
ringsåtgärder både i själva bassängen och i avrinningsområdet. En avgörande förutsättning för att höja 
indexet för naturtillståndet är att utloppet återställs och att vägbankarna avlägsnas. 

Klass 0. Skyddsvärdet är oåterkalleligen förstört. Gloet är torrlagt eller helt igenvuxet med vass som en 
följd av mänskliga ingrepp. Restaureringsåtgärderna skulle vara mycket omfattande - om de blir aktuella. 

Kartering av bäckar och rännilar 

Bäcken/rännilen genomgås en gång för att man skall kunna dela upp det i avsnitt och ta koordinaterna med 
GPS. För varje avsnitt fylls en skild blankett. På blanketten noteras fårans bredd och djup. Strömningsför-
hållanden, strandskogens skuggning, fårans vindlingar, bottnens kvalitet, förekomsten av skogsdiken, vand-
ringshinder, specialobjekt mm noteras också. I fråga om bottnens kvalitet bör man vid angivande av procen-
tandelar särskilja mineralbottnar från sediment. Detritus, dy samt lera och sand som runnit ner i bäcken från 
skogs- eller åkerdiken bör noteras skilt. Uppdelandet av fåran i avsnitt är en grundläggande åtgärd för att 
kunna klargöra bäckens egenskaper. Avsnitt som går genom strandängar, myrar och skog skall särskiljas.  

Avsnitt som är i naturtillstånd bör särskiljas från avsnitt som är muddrade eller rensade. Man bör också 
notera strömningsförhållandena (så gott som stillastående vatten/sakta strömmande/strömdrag/fors). Man 
kan gärna accentuera avsnitten med strömdrag eller forsar. De visar bättre än grundkartan var skillnader 
ihöjdnivåer finns i fårans längdriktning. I sådana avsnitt kan det uppkomma naturliga vandringshinder. Ett 
konstgjort potentiellt vandringshinder kan utgöras av vägtrummor och de bör granskas noggrant. Invid de 
korta rännilarna i skärgården kan en sommarstugeväg ha en stor negativ inverkan på rännilens naturtill-
stånd. Det är också synnerligen viktigt att kontrollera hur länge bäcken/rännilen är vattenförande genom 
direkta observationer. 

Det kan vara svårt att avgöra när en gloflada med utlopp övergår till att vara ett glo med rännil/bäck och 
ingen officiell definition finns. Ett glo bör vara avsnört och utloppet skall bilda en fåra. De flesta naturbäckar i 
Kvarken är smalare än 1,5 m. Därför kan man dra gränsen vid att fåran bör vara mindre än 1,5 m bred och 
dess botten skall vara belägen nedanför havets teoretiska medelvattennivå (MW). Som en minimilängd 
föreslås 5m. I detta skede kan fåran i regel redan identifieras i fält.  

Dessutom bedömer man bäckens naturtillstånd enligt en skala (0-5) och ger därefter översiktliga förslag till 
restaureringsåtgärder. Bäckens strandskog (25 m) bedöms och man beskriver ålder samt om det fråga om 
naturskog eller planterad skog. Med hjälp av flygbilderklargörs var skogsbältets bredd uppgår till 50 m. Nya 
kalhyggen ritas in.Det lönar sig att dokumentera avsnitten med kamera. Skogens biologiska betydelse ac-
centueras i fråga om bäckar och rännilar. Skogsbården har en direkt betydelse för uppkomsten av det för 
många arter viktiga mikroklimatet invid bäcken och dess skuggande inverkan förhindrar att vass och annan 
vegetation invaderar fåran och ändrar dess egenskaper så att t.ex. fiskens vandringsmöjligheter försämras. 
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Bedömning av naturtillstånd för ett avsnitt av en fåra i en bäck/rännil 

Denna bedömning är något modifierad jämfört med Hyvönen et al. (2005) och dessutom anpassad till små 
bäckar/rännilar. De inventerade avsnitten kan därför göras rätt korta. Bedömningen utgår mera från fårans 
naturtillstånd och ett försök att exemplifiera påverkan har gjorts. De variabler som noteras i Hyvönen et al 
(2005) utgår från bäcköringens habitatkrav. Bedömningen i denna handbok utgår från de vårlekande fiskar-
nas habitatkrav och från vattenregimen hos ett småvatten. Möjligheten att återställa fåran används som en 
del av graderingen av påverkan. 

 Bild 13. Död ved i bäckfåra. 

Klass 5. Fåran är helt i naturtillstånd. Fåran eller avrinningsområdet påverkas inte av grävarbeten, dik-
ningar, vägar eller annan mänsklig påverkan. Inga kalhyggen finns inom 50 m avstånd från fåran. En typisk 
karaktär för en fåra i naturtillstånd är död ved i och invid fåran. De insekter som lever i den döda veden kan 
utgöra föda för både öring och vårlekande fisk (bild 13). 

Klass 4. Fårans naturtillstånd är något påverkat. I fåran/tillrinningsområdet noteras obetydlig punktvis 
påverkan. Det kan handla om att stenblock och död ved har plockats ur fåran eller att mindre områden 
skogsdikats. Fåran har inte ändrats och flödesregimen är i stort sett oförändrad. Inga vägar går över bäck-
en. Inga kalhyggen finns inom 25 m avstånd från fåran. Fåran kan återställas genom att placera ut stenar 
och död ved samt låta skogsdikena förbli orensade. 

Klass 3. Fårans naturtillstånd är påverkat. Fåran saknar vanligen variation i fråga om djup och bredd 
eftersom stenar och block har lyfts ur fåran. I hela avsnittetfinns därför sparsamt med skydds/viloplatser för 
fisk. Tillrinningsområdet har förändrats genom skogsdikning. Fårans vattenregim har påverkats av dessa 
åtgärder. Strandskogen har avverkats så att endast en gles trädrad finns kvar. Över avsnittet går en väg 
med vägtrumma. Fåran påverkas av kombinationer av flere av dessa variabler. Om inga vägar korsar fåran 
kan avsnittet kan genom restaurering av fåran och/eller tillrinningsområdet återställas så att naturtillståndet 
får index 4-5.  

Klass 2. Fårans naturvärden är kraftigt påverkade. Fåran påminner om en ”ränna”. Invid den muddrade 
och ställvis uträtade fåran finns muddermassor längs stränderna. I fåran finns endast lite variation i fråga 
om bl.a. djup och bredd, sparsamt med skydds/viloplatser för fisk. Kalhyggen ända ner till få-
ran/markberedning och rottäkt/åkrar vid stranden/vägar med vägtrummor kan ha förorsakat igenväx-
ning/igenfyllning av fåran. Fåran påverkas av kombinationer av flere av dessa variabler. Ofta har tillrin-
ningsområdet märkbart förändrats genom dikning i sura sulfatjordar, vilket medför risk för försurning. Ett 
exempel är en rensad fåra där vattnet under lågvattenföring sprids ut till ett 5 cm djupt skikt på en 1m bred 
jämn botten. Fårans vattenregim påminner om ett dräneringsdikes. Avsnittet kan vanligen genom rätt om-
fattande restaurering av fåran och ofta även av tillrinningsområdet (t.ex. höjande av grundvattennivån i 
områden med sura sulfatjordar) återställas så att naturtillståndet får index 3-4. Av uträtningar avsnörda fåror 
kan hittas på samma höjdnivå som den nuvarande fåran och den kan således återställas relativt lätt. 
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Klass 1. Naturtillståndet är förstört. Fåran påminner om ett skogsdike eller ett stort utfallsdike. I den 
muddrade och på långa sträckor uträtade fåran noteras ingen variation i fråga om djup och bredd, inga 
skydds/viloplatser för fisk finns ochl ånga kalhuggna strandavsnitt medför att ingen skuggning uppkommer. 
Påverkan utgörs av kombinationer av flere av dessa variabler. Ett typiskt exempel är att fåran har grävts 
både bredare och djupare än den naturliga fåran. En annan möjlighet är att utloppet från ett glo gjorts till en 
båtkanal. Fårans vattenregim påminner om ett dräneringsdikes. Strandskogen har avverkats ända ner till 
fåran och markberedning och rottäkt har gjorts. Avsnittet kan inte utan omfattande restaurering av fåran 
och ofta även av tillrinningsområdet återställas, så att naturtillståndet avsevärt förbättras. Den naturliga 
fåran är ofta 1-2 m ovanför den nuvarande och ett återställande förutsätter igenfyllning av de muddrade 
avsnitten. 

Index 0. Naturtillståndet är oåterkalleligen förstört.  Tillståndet som klass1 men fåran påminner om en 
”betongränna”. Fåran förstorats genom sprängning, fåran har rörlagts eller utgör en del av ett dike för en 
skogsbilväg. Avsnittets naturvärden kan inte förbättras utan en mycket omfattande restaurering av fåran – 
i fall en sådan blir aktuell. 

Rapportering och utvärdering av naturtillstånd 

Förutom en dator med standardprogam för textbehandling är internet och e-post användbara. För behand-
ling av bilder är Photoshop mycket användbart. Nedan följer ett exempel på en rapportering för ett glo i 
Munsala, Österbotten, som har råkat ut för en mångfald av ingrepp.  

Modellvattendrag Gunilacksundet 

Vattendraget består av en lång rännil med gloet Gunilacksundet och den kustnära sjön Bergträsket. Den 
beskrivning som presenteras berör Gunilacksundet och dess utlopp. Inventeringen börjar med mynnings-
området och fortsätter sedan uppåt längs vattendraget. Gunilacksundet saknar höjdangivelser på grundkar-
tan men kategoriserades som ett glo på basis av analyserna av vattenkvaliteten (tabell 5). 

   

Bild 14. Exempel på kartering av 0,5m och 1m djup vid mynningen av en rännil (t.v.) samt på kartering av förekomst av övervattens-
vegetation. Inga muddringar konstaterades i själva mynningsområdet. © Lantmäteriverket. Data hämtat 8.1.2014. 
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Mynningsområdet 

Området karterades enligt metodiken för mynningsområden. Notera att mynningen flyttat sig utåt jämfört 
med grundkartan. 1m djup nås på 90 m avstånd från mynningen (bild 14). Mynningen är således mycket 
flack. Vegetationen är mycket sparsam och man kan utgå ifrån att isen nöter bort vassens rotmattor (bild 
15). I en skyddad vik skulle igenväxningen sannolikt vara mycket mer omfattande. Påbasis av kartan och 
flygbilden har inga muddringar gjorts i mynningsområdet och där finns inga sommarstugor inom 100 m 
avstånd. Detsamma konstaterades vid fältbesöket. På strandängen söder om bäcken slås vegetation med 
maskin på ett drygt 2 ha stort område. 180 m söder om mynningsområdet har man muddrat en 216 m lång 
båtkanal in till en sommarstuga. Mynningsområdet är således i naturtillstånd men i närheten har omfattande 
ingrepp på strandnaturen gjorts. 

 

   
Bild 15. Förekomsten av övervattensvegetation i mynningsområdet (t.v.) och i själva mynningen (t.h.). © Ralf Wistbacka.  
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Rännilen 

Avrinningsområdet är mindre än 10 km² och utloppet är därmed en rännil. Rännilen delades upp i avsnitt 
innan inventeringen. Avsnitten numreras med början från mynningen. 
 

   
Bild 16. Exempel på platser för uppdelning av rännilen i olika avsnitt och koordinater (KKS) för punkter där avsnitt byts. Notera båtkana-
len på strandängen söder om bäcken.© Lantmäteriverket. Data hämtat 8.1.2014. 

Det första avsnittet är naturenligt och 3,5 m brett och ca 0,5 m djupt. Det andra avsnittet har muddrats och 
är 5m brett och närmare 1 m djupt. Vattnet var brunaktigt med järnfällningar. På bottnen fanns ett tjockt 
lager av slam. Fåran var igenvuxen med vass. Gränsen mellan dessa avsnitt utgörs av slutpunkten för den 
muddring av utloppet som sänkte gloet i början på 1980-talet. Ett nytt avsnitt kan startas där fåran rinner ut 
ur strandskogen. Detta avsnitt slutar där rännilen rinner ut ur Gunilacksundet (bild 16). I alla avsnitt var 
vattnet sakta strömmande vid besöket. En bedömning av naturtillståndet av utloppet ges i bild 17.  
 

 
Bild 17. Exempel på bedömning av naturtillstånd i 3 avsnitt av utloppsbäcken från Gunilacksundet (t.v.) En beskrivning av naturtyper har 
också infogats. © Lantmäteriverket. Data hämtat 8.1.2014.Naturtillståndet har graderats på en skala 1-5 och vid behov kan speciellt 
viktiga observationer också ritas in på kartan (mitten). Vassbevuxen fåra med järnfällningar på bottnen i avsnitt 2 (t.h.). © Ralf 
Wistbacka. 
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Gloets bassäng  

Kartering av Gunilacksundets bassäng gjordes genom besök vid bäckens utlopp och observationer från 
östra stranden. En avgörande hjälp erhölls av tidigare karteringar och av lantmäteriverkets kartor och flyg-
bilder. Effekten av sänkningen av vattennivån är torrläggning och en omfattande igenväxning av Gu-
nilacksundet. 
 

 
 
Bild 18. Kartering av Gunilacksundets bassäng. Mörkblå = Strandlinje 1965 ritad från grundkarta. Ljusblå = Strandlinje 1992 baserat på 
grundkarta (t.v.). © Lantmäteriverket. Data hämtat 8.1.2014. Den södra torrlagda delen har vuxit igen med vass (t.h.). © Ralf Wistbacka.  

Gunilacksundet sänktes då utloppet muddrades i början av 1980-talet. Ytan var år 1983 ca 5 ha och gloet 
hade till största delen öppet vatten med flytblads- och undervattensväxtlighet. På basis av grundkartan från 
1992 var den öppna (= icke vassbevuxna) vattenytan ca 1 ha. Sjön har således torrlagts och vuxit igen i 
stor omfattning och den nuvarande ytan med öppets vatten är mindre än 1 ha (bild 18). Tillrinningsområdet 
är 300 ha stort och inom det finns den 3,2 ha stora kustnära sjön Bergträsk på 16,3 m höjd över havet. 
Markanvändningen domineras av skogsbruksområden med en del skogsdikade områden. Två medelstora 
åkerområden finns också och omedelbart söder om Bergesträsket finns tre pälsfarmer (Wistbacka 1997, 
Wistbacka & Snickars 2000). 

Klassificering av naturtillstånd 

Gloets naturtillstånd bedömdes vara i klass 2. Gunilacksundets naturtillstånd är på god väg mot klass 1 
eller 0 eftersom igenväxningen radikalt försämrar gloets tillstånd. 

Utvärdering av vattendragets ekologiska tillstånd 
 
Ovan nämnda utvärdering baseras på under inventering fastställda morfologiska parametrar och konstate-
rade belastningskällor. För vattenförvaltningsplaneringen i enlighet med EUs direktiv för gemensam vatten-
politik (2000/60/EG) har Finlands miljöcentral tagit fram metodik för typindelning och klassificering av vat-
tendragens ekologiska status (Aroviita et al. 2012). Klassificeringsmetoden är anpassad för översiktsplane-
ring och baseras på vattenanalyser, fiskfauna, bottendjur mm.  
 
Eftersom denna handbok behandlar karteringar av enskilda småvattendrag, med begränsat biologiskt data 
(bottendjur, fiskfauna mm.) genomgås enbart en utvärdering av vattendragets ekologiska status på basis av 
vattenkvaliteten. För olika typer av vattendrag finns gränsvärden för utvärdering av den ekologiska statusen 
i tabell 1-3. Man bör dock notera att de fastställts för större sjöar och älvar.  
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För flador och glon har det inte definierats någon egen typ eller egna gränsvärden. Värdena för inre skär-
gård i Kvarken är inte användbara eftersom de är utarbetade för översiktplanering av vattenområden i 
havsmiljö (tabell1). 

Flador och glon har ett begränsat vattenutbyte med havet och därmed av naturen en helt egen mer eutrof 
vattenkvalitet. En eutrof flada med en halt av totalfosfor som överskrider 33 µg/l skulle enligt tabell 1 ha 
dålig ekologisk status. Som produktionsområde för fiskyngel skulle den dock vara mycket produktiv. 
Samma resonemang kan föras i fråga om glon. Det torde ändå vara mer ändamålsenligt att bedöma dem 
utgående från en möjligast lämplig vattendragstyp. En av antropogen närsaltsbelastning förorsakad syre-
brist vintertid är nog inte ägnad åt att förbättra gloets ekologiska status.  

Man kan också ytterligare klargöra utvärderingen av försurningen med variabler som utvecklats för utvärde-
ring av försurning och klargörande av dess bakgrund i Österbotten (Weppling 1993). De finns sammanfat-
tade i tabell 4. 

Tabell 1. Gränsvärden för utvärdering av den ekologiska statusen i Kvarkens inre skärgård. Jämförelsevärde samt gränsvärde mellan 
Hög/God, God/Måttlig, Måttlig/Otillfredställande och Otillfredsställande/Dålig (Aroviita et al. 2012). 

Vattendragsområde Variabel Årstid Enhet Jämf.värde H/G G/M M/O O/Då 

Kvarkens inre skärgård Tot. P VII-VIII µg/l 11 14 17 22 33 

Kvarkens inre skärgård Tot.N VII-VIII µg/l 240 280 325 410 550 

Kvarkens inre skärgård Siktdjup VII-VIII M 4,8 3,6 2,3 1,6 1,0 

Det kan vara mest ändamålsenligt att använda gränsvärden för små åar och grunda sjöar vid utvärdering av 
tillståndet i glon och bäckar och rännilar från glon. De flesta av de vattendrag som undersökts inom ramen 
för FLISIK 2012-2013 har en hög humushalt. Därför kan det vara skäl att använda små åar i torvmarker och 
grunda sjöar med hög humushalt som referensvattendrag (tabell 2 och 3). 

Tabell 2.  Gränsvärden för utvärdering av det ekologiska tillståndet i små åar i moränmark/torvmark. Jämförelsevärde samt gränsvärde 
mellan Hög/God, God/Måttlig, Måttlig/Otillfredställande och Otillfredsställande/Dålig (Aroviita et al. 2012). 

Vattendragstyp Variabel Årstid Enhet Jämf.värde H/G G/M M/O O/Då 

Liten å -moränmark Tot. P Helt år µg/l >15 15 35 55 85 

Liten å - moränmark Tot.N Helt år µg/l >335 335 800 1400 2400 

Liten å - moränmark pH-minimum Helt år pH >5,8 5,8 5,6 5,1 4,9 

Liten å - torvmark Tot. P Helt år µg/l <20 20 40 60 90 

Liten å - torvmark Tot.N Helt år µg/l <450 450 900 1500 2500 

Liten å - torvmark pH-minimum Helt år pH >5,6 5,6 5,4 5,0 4,8 

Tabell 3. Gränsvärden för utvärdering av det ekologiska tillståndet i grunda sjöar med liten (<30 mg Pt/l, måttlig (30-90 mg Pt/l) och hög 
>90 mg Pt/l) humushalt. Jämförelsevärde samt gränsvärde mellan Hög/God, God/Måttlig, Måttlig/Otillfredställande och Otillfredsstäl-
lande/Dålig (Aroviita et al. 2012). 

Vattendragstyp Variabel Årstid Enhet Jämf.värde H/G G/M M/O O/Då 

Låg humushalt Tot. P (0-2m) VI-IX µg/l 11 15 25 45 80 

Låg humushalt Tot.N (0-2m) VI-IX µg/l 380 480 600 1000 1500 

Måttlig humushalt Tot. P (0-2m) VI-IX µg/l 20 2 40 65 100 

Måttlig humushalt Tot.N (0-2m) VI-IX µg/l 510 600 750 1100 1800 

Hög  humushalt Tot. P (0-2m) VI-IX µg/l 30 40 55 80 150 

Hög  humushalt Tot.N (0-2m) VI-IX µg/l 610 680 850 1400 2200 
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Vid utvärdering av surhetsläget kan man utgå från bedömningen för små åar i tabell 2 kombinerat med den 
bedömning (tabell 4), som utvecklats i samband med studier av de sura sulfatjordarnas inverkan på vatten-
kvaliteten (Weppling 1993, Wistbacka & Snickars 2000). 

Tabell 4.  Riktvärden för utvärdering av pH-värdet, alkaliniteten och aciditeten i vattendrag påverkade av sura sulfatjordar. 

      Variabel        Intervall       Intervall   Intervall   Intervall  Intervall 

pH-värden < 4 4-5 5,1-5,4 5,5-6 > 6 

Utvärdering Extremt surt Mycket surt Surt I riskzonen Inte surt 

Alkalinitet (mmol/l) - < 0,05 0,05-0,1 0,1-0,2 >0,2 

Utvärdering Extremt dålig Dålig Nöjaktig I riskzonen God 

Aciditet (mmol/l) >2 1-2 0,3-1 <0,3 - 

Utvärdering Extremt surt Mycket surt Surt Låg - 

 

I mycket sura - extremt sura vatten torde bakgrunden till försurningen vara inverkan av dränerade sura 
sulfatjordar. I vissa fall kan försurningen bero på humussyror. I humösa vatten kan aciditeten kan vara för-
bryllande hög i förhållande till pH-värdet. För att säkerställa bakgrunden till försurningen kan följande ana-
lyser vara till stor hjälp: Ledningsförmåga, sulfat, järnhalt och aluminiumhalt.   
 
Ledningsförmågan är ett mått på vattnets innehåll av joner. I sötvatten är ledningsförmågan vanligen mellan 
2 och 8 mS/m (Peura 1993). I rinnande vattendrag påverkade av sura sulfatjordar kan ledningsförmågan 
variera mellan 7 och 155 mS/m med ett medianvärde på 24,5 mS/m (Weppling 1993).  
 
Sulfat frigörs då sura sulfatjordar oxideras och är en bra indikator på att sådana dränerats i tillrinningsområ-
det. I finländska insjöar är medianvärdet för sulfathalten 3,4 mg/l (Forsius et al. 1990). I rinnande vattendrag 
påverkade av sura sulfatjordar var medianvärdet 81mg/l. Minimivärdet var 17,4 mg/l och maximivärdet 670 
mg/l (Weppling 1993).  
 
I finländska insjöar är medianvärdet för järnhalten 460 µg/l (Forsius et al. 1990). I rinnande vattendrag på-
verkade av sura sulfatjordar var medianvärdet 3200 µg/l. Minimivärdet var 600 µg/l och maximivärdet 21000 
µg/l (Weppling 1993).  
 
I finländska insjöar påverkade endast av luftburen försurning varierade aluminiumhalten mellan 27 och 404 
µg/l (Vuorinen et al. 1993). I rinnande vattendrag påverkade av sura sulfatjordar var medianvärdet 2900 
µg/l. Minimivärdet var 1300 µg/l och maximivärdet 31000 µg/l (Weppling 1993).  
 
I vattendrag som har sött vatten kan man anse att en ledningsförmåga över 10 mS/m och en sulfathalt över 
20 mg/l indikerar att vattenkvaliteten påverkas av dränerade sura sulfatjordar. Halter av järn och aluminium 
som är ovanför de minimivärden som Weppling (1993) anger kan styrka bedömningen. Påverkan blir mer 
tydlig ju högre ledningsförmågan och sulfathalten är. I flador och glon med havsvatteniblandning utgör led-
ningsförmågan (500-1000mS/m) och sulfathalten (kan varaupp till 400 mg/l) ett problem. I sådana fall är det 
än mer motiverat att ta prover ur de största tillflödena, vilket samtidigt kan vara ett första steg till att lokali-
sera var eventuella dränerade sura sulfatjordar finns. 
 
Problemet är att vattenanalyser är kostsamma och detta gäller speciellt metallanalyserna. Antalet analyser 
av vattenkvaliteten i småvatten i Finlands miljöcentrals register är litet och flere småvatten har endast un-
dersökt av kommuner eller av ideella organisationer. Inom projekten RIVI och FLISIK har omfattande vat-
tenanalyser från småvatten gjorts och stor vikt har lagts på analyser av tungmetaller. Då man budgeterar för 
en inventering av ett småvatten bör man ändå beakta kostnader för analyser av vattenkvalitet! 
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I fråga om vårt exempelvattendrag Gunilacksundet fanns endast analyser från 1995-1996 tillgängliga (tabell 
5). De påvisade att Gunilacksundet har inflöde av havsvatten och därmed är ett glo. På grundkartan finns 
ingen höjdangivelse.  
 
Tabell 5. Vattenkvaliteten i Gunilacksund 1995-1996 (Wistbacka 1997). 

ANALYS pH Alkalinitet Aciditet Fe Al Mn SO4 Ledn.förm. Färg Tot.P Tot.N 

PLATS DAG  mmol/l mmol/l µg/l µg/l µg/l mg/l mS/m mg Pt/l µg/l µg/l 

Gunilacksund 7.11.1995 5,9 0,54 - - - - - 190 - 110 610 

Gunilacksund 15.4.1996 6,3 0,50 - - - - - 24 80 83 580 

Bergträsk 15.4.1996  5,8 0,19 - - - - - 16 200 720 3000 

På basis av de fåtaliga pH-mätningarna är Gunilacksundets ekologiska status hög i fråga om surhet då 
minimivärdet för pH är över 5,6. Alkaliniteten var bra vid bägge mätningarna. Närsalthalterna har inte mätts 
under det tidsintervall som anges i tabell 3. Utgående från att färgvärdet 15.4.1996 var 80 mg Pt/l innebär 
halten av totalfosfor att gloets ekologiska status kan klassas som otillfredsställande. Tillståndet skulle klas-
sas som dåligt om värdet från 7.11.1995 används. Bakgrunden till de höga halterna av närsalter torde vara 
belastningen från Bergträsk. Diket från farmerna ner till sjön hade den 27.11.1996 en fosforhalt på 1700 ug/l 
(Wistbacka 1997). 

En utvärdering av Gunilacksundet utgående från dess naturtillstånd samt ekologiska status baserat på pH 
och fosforhalten visar att gloet är negativt påverkat av antropogena faktorer och i stort behov av restaure-
ring. Mynningsområdet och bäckens nedre lopp är i naturtillstånd men de övriga delarna av Gunilacksundet 
är negativt påverkade av förändrad morfologi och försämrad vattenkvalitet.  

Förekomsten av fisk har minskat märkbart i och med att de för yngelproduktion lämpliga vattenområdena 
har vuxit igen med vass. Detta innebär att utloppet, i enlighet med avrinningsområdets yta (300 ha), skall 
klassas som en rännil. I vassområdena finns på basis av inventeringar gjorda av Oravaisnejden Naturvetar-
klubb r.f. ännu småfläckig sumphöna men t.ex. simänderna lyser med sin frånvaro. Sällsynta nattsångare 
förekommer i strandskogarna. Igenväxningen gynnas av eutrofieringen. Om den nuvarande utvecklingen 
fortgår kommer sjön så småningom endast att bestå av ett utfallsdike som går genom ett uttorkat vassom-
råde. I fall man vill behålla Gunilacksundet som ett vattendrag för vårlekande fisk och andfåglar bör man 
således vidta åtgärder rätt snabbt. 

Definition av begreppet restaurering 

Restaurering betyder att man återställer något till vad det ursprungligen har varit. I fråga om vattendrag bör 
man således sträva till att återställa vattendragets ekologiska funktioner helt eller delvis. I fråga om 
småvatten på landhöjningskuster bör man också beakta vilken typ av småvatten vattendraget är eller borde 
vara med beaktande av landhöjningen. Man kan således inte benämna en åtgärd ”restaurering” om den 
innebär att ett glo omvandlas till en flada. Rent konkret skulle en sådan åtgärd kunna gå ut på att gräva en 
kanal genom gloets utlopp och därmed förstöra dess ekologiska funktion som yngelproduktionsområde. En 
restaurering av ett småvatten som borde vara ett glo men där muddring av utloppet omvandlat det till en 
flada borde gå ut på att fylla igen den muddrade kanalen. Då medger vattendragets hydrologi igen att dess 
ekologiska funktion är gloets. 

Det är framförallt två metoder man bör förhålla sig kritiskt till då det gäller småvatten. Den ena är ”förbätt-
rande av vattenutbytet”. Tillämpad på flador och gloflador förstör muddringar av utloppet vattendragets 
ekologiska funktion. En flada definieras de facto som ett småvatten som har begränsat vattenutbyte med 
havet.  
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De uppkomna mer eutrofa förhållanden är en förutsättning för ökad biodiversitet. Dessutom avbryter in-
greppen fladornas omvandling till glon och kustnära sjöar. Vanligen handlar det egentligen om grävande av 
båtfarleder. Muddringar av utlopp är den största orsaken till att fladorna är en hotad naturtyp med beteck-
ningen sårbar (VU) (Raunio et al. 2008). 

Den andra målsättningen man bör förhålla sig kritiskt till är ”förbättrande av fiskens vandringsmöjligheter”. 
Projekt med den målsättningen har lett till att utloppsbäckar från glon eller kustnära sjöar muddrats som en 
del av dräneringsprojekt. Vanligen eftersträvar man att utloppet skall vara så brett som möjligt, vilket inne-
bär att vattnet strömmar snabbt ut ur sjön och inga översvämningsområden för gäddans reproduktion upp-
kommer. I en del fall har utlopp också omgjorts till båtkanaler. Det är skäl att vara försiktig eftersom gloet nu 
är en starkt hotad (EN) naturtyp i Finland (Raunio et al 2008). 

Vid restaureringar bör också beaktas att flador och glon mindre än 10 ha är skyddade enligt vattenlagen 
(kap 2, § 11), vilket även gäller bäckar och rännilar i naturtillstånd. Även tjärnar med en yta mindre än 1 ha 
är skyddade av vattenlagen. 

Överlag har de restaureringar som gjorts hittills i Österbottens kustland, med några få undantag, varit 
mindre lyckade. En bidragande orsak har varit att man inte utfört tillräckligt noggranna basutredningar för att 
erhålla tillräcklig kunskap om vattendraget och dess biologiska egenskaper (Wikström 2004). 

Åtgärdsförslag 

På basis av karteringen av modellvattendraget Gunilacksundet är det svårt och kostsamt att återställa vat-
tendragets ekologiska funktion helt. Bäcken är söndergrävd och en höjning av vattennivån kan inverka på 
dräneringsintressena högre upp i vattendraget. Gloets botten har ändrat karaktär som en följd av torrlägg-
ning och vassens rotmattor har erövrat de fuktigare delarna. Den höga belastningen av närsalter innebär att 
vegetationsslåtter inte kan utarma växtligheten. Man kan delvis återställa dess ekologiska funktioner genom 
att återställa bäcken och höja vattennivån i gloet. 

Preliminära åtgärdsförlag 

 
 De muddrade avsnitten av bäcken (5m breda och > 1m djupa då bottensedimenten räknas med) 

återställs med strömningsledare av sten eller stockar. Alternativt kan en ny fåra grävas och den 

gamla fyllas igen. 

 Strandbete inleds vid bäckens mynningsområde  

 Gunilacksundets vattennivå höjsmed en bottendamm vid utloppet 

 Avvägningar av sjöns inlopp och närområde görs för att bedöma effekterna 

 Strandbete inleds vid stränderna. En del områden undantas från bete med tanke på sumphöns och 

nattsångare. Vegetationsslåtter inleds i gloets bassäng. 

 Vattenskyddsåtgärder vidtas i avrinningsområdet 

 Övervakning av vattenkvaliteten för att få nya data utförs. 

 
Förverkligandet av åtgärderna kan vara kostsamma och de förutsätter i regel tillstånd av markägaren. En 
höjning av vattennivån torde dessutom förutsätta tillstånd av Regionalförvaltningsverket. 
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Bild 19. Exempel på hur mynningsområde kan se ut efter det att strandbete inletts.© Ralf Wistbacka.  
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tus pallasi) pike perch (Stizostedion lucioperca) and roach (Rutilus rutilus) yolk-sac fry. The science of the total Environment, 
Supplement 1993. Elsevier Scinence Publications. B.V. Amsterdam s 953-967.  
 
www.ymparisto.fi/OIVA: Miljöförvaltningens register med bl.a. data om vattenkvalitet. 

 
www.tiira.fi: Observationsregister upprätthållet av Birdlife Finland r.f. 
 
www.flisik.org. Hemsida för projektet ” För livskraftiga småvatten i Kvarken”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rktl.fi/kala/itameritutkimukset/kalojen_lisaantymisalueiden_kartoittaminen/velmu/menetelmat
http://www.rktl.fi/kala/itameritutkimukset/kalojen_lisaantymisalueiden_kartoittaminen/velmu/menetelmat
http://www.ymparisto.fi/OIVA
http://www.tiira.fi/
http://www.flisik.org/
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Bilagor 

Bilaga 1: Inventeringsblankett för flador (förstadier till flador) & 
gloflador 
 
(Blanketten kan laddas ner från: http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/ ) 

 
1.Basuppgifter 
Vattendragets namn   Kommun/kommuner  
Flada/förstadium  Gloflada  
Vattendragssystem  Grundkarta  
Yta  Tillrinningsområde  
Koordinater för mitt               Koordinater för tröskel                     
Strandlinjens längd  Antal sommarstugor  
Datum för fältbesök  Observatör  
Väderlek  Havsvattenstånd  
Flada < 10 ha  Planbestämmelser  
2. Fladans tröskel/utlopp och området utanför denna 
Bredd  och längd  Tröskeln vattendjup  
Start (koord.)  Slut (koord)  
Tröskel/utloppets 
djupaste del (kord.) 

 Bottensubstrat trös-
kel/utanför 

 

Utanför till 0,5m djup 
(koordinater) 

 Utanför till 1m djup 
(koordinater) 

 

Växtlighet på tröskel  Växtlighet utanför  
Start (koordinat)  Yttre gräns (koord.)  
Tröskeln naturtillstånd  Naturtillstånd utanför  
Muddrat  Muddrat  
Ej muddrat  Ej muddrat  
Anmärkning  Anmärkning  
Kartbild: Flada med tröskel/utlopp                                   Flygbild: Flada med tröskel/utlopp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/
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3. Beskrivning av fladans bassäng 
Medeldjup   Maximalt djup  
Strandängens bredd  Strandängens tillstånd  
Vattenytans igenväxning (%)  Största andelen har  
Öppet vattenområde (%)  Flytbladsväxter mm  
Vattnets färg  Eutrofieringsgrad  
4. Strandskogar (50 m från strandlinjen) 
Trädbestånd Lövskog Barrdom. blandskog  Barrskog Naturenlig skog 
Procentandel     
Skogens ålder Kalhygge - 

plantskog 
Äldre plantskog 
(>1,3m) 

Medelgammal 
skog 

Äldre 
skog  

Gammal 
skog 

Procentandel      
Hänsyn vid hyggen Sparat 50 m Sparat 25 m Sparat trädrad Hygge till stranden 
Procentandel     
5. Utfallsdiken, åkerdiken och skogsdiken som mynnar i fladan 
Koordinater Igenvuxet Äldre Nytt Dikets mått, vattenföring, vattnets färg, 

sedimentationsbassäng innan vatten-
draget/diket rakt ut i sjön 

     
     
     
     
     
     
     
6. Övrig belastning 
Muddring, ändring av strandlinjen, placering av muddermassor på strandområdet, stora strandlinje-
anläggningar, vägbankar på strand/i vatten, avloppsvattenutsläpp, pälsfarm, åkermark, hygge till 
stranden etc. 
Koordinater Övrig beskrivning 
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7. Beskrivning av fladan samt tilläggsuppgifter om värdefulla naturtyper, växter, fåglar mm 
 
 
 
 
 
8. Bedömning av vattendragets naturtillstånd 

0 1 2 3 4 5 
Motivering: 
 

9. Behov av restaurering och uppföljning 
Metod Tilläggsuppgifter 
Återställande av tröskeln   
Eliminering av onaturligt vandringshinder    
Eliminering av naturliga vandringshinder   
Inledande av strandbete   
Vegetationsslåtter   
Igenfyllning av diken   
Övrigt   
Övervakning av vattenkvaliteten   
    -Risk för dränerade sulfatjordar i tillrinningsomr.   
    -Vattenområdet är tydligt eutrofierat   
Granskning av laglighet av muddringar och 
konstruktioner 

  

Utredning av planbestämmelser i området   
10. Bilder 

nr kl motiv koordinater nr kl motiv koordinater 
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Bilaga 2: Inventeringsblankett för mynningsområde för 
bäck/rännil 
 
(Blanketten kan laddas ner från: http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/ ) 
 

1.Basuppgifter 
Datum för fältbesök  Bäck/Rännil  
Kommun  Fårans totala längd  
Grundkartblad  Vattendragsområde  
Startvattendrag  Antal villor  
Mynningsvattendrag  Havsvattenstånd  

Observatör (er):  Väderlek:  

2.Data om mynningslandskapet 

Bäckens basegenskaper 
Rinner året 
om 

 Tidvis torr  

Vattendjupet i mynningsområdet 
Vattnet är 

djupt  
 

Bottenprofilen är 

flack 
 

Bottenprofilen är mycket 
flack 

 

Mynningens läge (koordinater) Plats för 0,5 m djup (koord.) Plats för 1m djup (koordinater) 
   
Avstånd från 0,5 m djup till mynningen                  m Avstånd från 1m djup till mynning                                 m 
Fårans djup i havet (m) Min Medeltal. Max 

Fårans bredd i havet (m)  m  M  M 

3. Bottenkvaliteten i mynningen 0 % <5 % 5-50 % >50 % 

   
  B

ot
te

ns
ub

st
ra

t  

Häll      

Block (200–2000 mm)     

Sten (20–200 mm)     

Grus (2–20 mm)     

Sand (0,2–2 mm)     

Lera, mjäla mo (0–0,2 mm)     

Sediment     

Findetritus     

Grovdetritus (Ø<10 cm)     

Igenslamning av botten     

 Eroderad sand     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/
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4.Täckningsgrad för vattenväxtlighet 0 % <5 % 5-50 % >50 % 

Täckningsgraden i fåran     

De viktigaste artgrupperna     

Täckningsgraden på sidan av fåran     

De viktigaste artgrupperna     

     

5.Värdefulla naturtyper vid mynningen 

 

 

 

6. Belastning Muddring, ändring av strandlinjen, placering av muddermassor på strandområdet, stora 

strandlinje - anläggningar, sommarstugor, vägbankar på strand och i vatten, avloppsvat-

tenutsläpp, pälsfarm, åkermark, hygge till stranden etc. 
 Koordinater Övrig beskrivning 
  
  
  
  
  
  
  
7. Behov av restaurering och uppföljning 
Metod Tilläggsuppgifter 
Eliminering av onaturligt vandringshinder   
Eliminering av naturliga vandringshinder  
Placering av block, stenar eller grus i fåran  
Ledande av vatten till avstängda mynningsarmar  
Öppnande av igenslammad fåra med spade  
Inledande av strandbete  
Vegetationsslåtter  
Anläggande av vattensamlingar (dammar)  
Anläggande av svämängar  
Övrigt  
Granskning av laglighet av muddringar och kon-
struktioner 

 

Utredning av planbestämmelser i mynningsområdet  
8. Översiktlig beskrivning av mynningsområdet samt tilläggsuppgifter om växter, fåglar mm 
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9. Bedömning av mynningsområdets naturtillstånd 
0 1 2 3 4 5 

Motivering: 
10. Bilder 

Nr Kl Motiv Koordinater nr kl Motiv Koordinater 

1    5    

2    6    

3    7    

4    8    

 
Karta över mynningsområdet                                                        Flygbild av mynningsområdet 
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Bilaga 3: Inventeringsblankett för små bäckar/rännilar 
(projekten FLISIK och RIVI) 
 
(Blanketten kan laddas ner från: http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/ ) 
 

1.Basuppgifter 
Datum för fältbesöket  Bäck/Rännil  
Kommun/kommuner  Total längd  
Grundkartsblad  Tillrinningsområde  
Startplats (vattendrag)  pH  
Utloppspunkt (vattendrag)  Vattentemperatur  

Observatör(er)  Väderlek:  

2.Observationer i fält  Bäckavsnittets nr: ____________ Bäckavsnittets längd (m) ___________ 

Vattendragstyp humusrikt  lergrumligt  klart   Rinner året om  Tidvis torr  

Koordinater start Slut 

Vattenytans bredd (m) min Medel max 

Djup (m) min Medel max 

Vattennivå låg  normal  hög  

Reglering inte alls  delvis  helt  

Flöde (%)* nästan stillastående  jämnt långsamt  strömt  forslikt  

* % för hela bäckavsnittet kan beräknas efter att de olika klasserna för hela bäckavsnittet märkts ut och mätts på kartan. 

Andel åkermark (%, på kartan el. i fält) 0 %  <5 %  5-50 %  >50 %  

Andel myrmark(%, på kartan el. i fält) 0 %  <5 %  5-50 %  >50 %  

Skuggning saknas  Låg  måttlig  hög  

Kalhyggen längs avsnittet Till stranden  Trädbård  25 m sparat  50 m sparat  

  m  m  m  m 

Ras på strandbranterna (båda sidorna) 0 %  <5 %  5-50 %  >50 %  

Rensningar Orensad  Rensad delvis (d) / helt (h)  Muddrad  

Bottenstruktur heterogen  Delvis heterogen  Homogen  

Fårans slingrighet/krokighet Rak  Slingrande  meandrande  

Andel 0 % <5 % 5-50 % >50 % 

B
ot

te
ns

ub
st

ra
t 

Häll     

Block (200–2000 mm)     

Sten (20–200 mm)     

Grus (2–20 mm)     

Sand (0,2–2 mm)     

Lera, mjäla mo (0–0,2 mm)     

Sediment     

Findetritus     

Grovdetritus (Ø<10 cm)     

Igenslamning av botten     

 Eroderad sand på bottnen     

Död ved i fåran (längd>1 m, Ø>10 cm) saknas  Lite  måttligt  mycket  

 
 
 

http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/
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Täckningsgrad 0 % <5 % 5-50 % >50 % 

Vattenvegetation (annat än vattenmossa)     

Fontinalis-vattenmossa     

Andra vattenmossor     

Diken (Utfallsdiken, åkerdiken eller skogsdiken) 

Koordinater Igenväxt Äldre Nygrävt 
Tilläggsinformation (t.ex.belastning med mängder 

fasta partiklar, pH) 

     
     
     
     
     
     
     

Vandringshinder för vattenorganismer (fisk mm) 

Koordinater Damm V-fall 
vägtrum-

ma 
annat 

fallhöjd 

m 
Tilläggsinformation 

       
       
       
       

Särskilda objekt/förhållanden 

V
at

te
nf

al
l 

R
as

 a
v 

st
ra

nd
br

an
nt

en
 (t

ill 
yt

an
>1

0 
m

2 ) 

 K
or

vs
jö

 
   Ö

ve
rs

vä
m

ni
ng

sz
on

 
 U

ts
trö

m
ni

ng
so

m
rå

de
 fö

r  
gr

un
dv

at
te

n 
i s

tra
nd

br
an

te
n 

 

In
ve

rk
an

 a
v 

kä
lla

 

K
vi

llo
m

rå
de

 (>
3 

få
ro

r) 

B
äc

kr
av

in
 

A
vl

op
p/

pu
nk

tb
el

as
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g 

V
at

te
nu

tta
g 

S
ky
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m
rå

de
 

(t.
ex
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at
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 M
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K
ul
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in
ne

 

  Ö
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d 
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ea
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r/s
id
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a 

 F
is
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ek
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at

s 
(g

ru
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äd
d 

el
.  

 v
at

te
nv

äx
tli

gh
et

) 

A
nn

at
 

Koordinater Tilläggsinformation 
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3. Restaureringsbehov 
Metod Tilläggsinformation 
Eliminering av onaturligt vandringshinder    
Eliminering av naturliga vandringshinder   
Återställande av flottled   
Tillsättande av block   
Stensättning   
Tillsättande av grus   
Ledande av vatten till sidofåror   
Återställande av torrlagda meandrar   
Muddring av igenslammade/erosionssandtäckta bottnar   
Styrning av strömningen medsten eller trästrukturer   
Tilltäppning av diken   
Skogsplantering i strandzonen   
Ökning av vattendjupet m.h.a. bottendammar   
Anläggande av djuphöljor   
Anläggande av småvatten   
Återställande av översvämningsängar   
Åtgärdande av eutrofierande punktbelastning etc   
Övrigt   

4. Fotografier 
nr klocks-

lag 
motiv Koordinater nr klockslag motiv Koordinater 

1    11    
2    12    
3    13    
4    14    
5    15    
6    16    
7    17    
8    18    
9    19    
10    20    

 

   
 

5. Allmän beskrivning av bäckavsnittet (tilläggsinformation om t.ex. värdefulla arter mm.) 

 

 

 

 

6. Bedömning av bäckavsnittets naturtillstånd 
0 1 2 3 4 5 

Motivering: 
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Bilaga 4: Blankett för inventering av bassängen för ett glo och 
en kustnära sjö 
 
(Blanketten kan laddas ner från: http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/ ) 
 

1.Basuppgifter 
Vattendragets namn  Kommun/kommuner  
Glo  Kustnära sjö  
Vattendragsområde  Grundkartblad  
Yta  Tillrinningsområde  
Strandlinjens längd  Antal sommarstugor  
Vattenytans koordinater  Utloppsbäckens koord.  
Inventeringsdag  Observatör  
Väderlek  Havsvattenstånd  
Glo < 10 ha/Sjö < 1 ha  Planbestämmelser  
2.Beskrivning av vattendragets bassäng 
Medeldjup   Maximalt djup  
Strandängens bredd  Strandängens tillstånd  
Vattenytans igenväxning (%)  Största andelen har  
Öppet vattenområde (%)  Flytbladsväxter mm  
Vattnets färg  Eutrofieringsgrad  
Vattennivån i naturtillstånd  Vattennivån har sänkts  
Utloppet muddrat  Damm i utloppet  
Sjön reglerad  Sjön invallad  
3. Strandskogar (50 m från strandlinjen) 
Trädbestånd Lövskog Barrdom. blandskog  Barrskog Naturenlig skog 
Procentandel     
Skogens ålder Kalhygge Plantskog (>1,3 m) Medelgammal 

skog 
Äldre 
skog 

Gammal 
skog 

Procentandel       
Hänsyn vid hyggen Sparat 50 m Sparat 25 m Sparat trädrad Hygge till stranden 
    Procentandel     
Anmärkning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/
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4. Utfallsdiken, åkerdiken och skogsdiken som mynnar i vattendraget 
Koordinater Igenvuxet Rätt 

nytt 
Nytt Dikets mått, vattenföring, vattnets färg, sedi-

mentationsbassäng innan vattendraget/diket 
rakt ut i sjön 

     
     
     
     
     
     
5. Övrig belastning 
Muddring, ändring av strandlinjen, placering av muddermassor på strandområdet, stora strandlinjeanläggningar, vägbankar på 

strand /i vatten, avloppsvattenutsläpp, pälsfarm, åkermark, hygge till stranden etc. 
 Koordinater Övrig beskrivning 
  
  
  
  
  
  
  
6. Beskrivning av bassängen och tilläggsuppgifter om värdefulla naturtyper, växter, fåglar mm 
 
 
 
 
 
 
            Kartbild av bassängen                                         Flygbild av bassängen 
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För vattendragets bäck/rännil har ifyllts blanketter:   O ja    O nej 
 

7. Behov av restaurering och uppföljning 
Metod Tilläggsuppgifter 
Höjande av vattennivån   
Eliminering av onaturligt vandringshinder    
Eliminering av naturliga vandringshinder   
Inledande av strandbete   
Vegetationsslåtter   
Igenfyllning av diken   
Övrigt   
Övervakning av vattenkvaliteten   
    -Risk för dränerade sulfatjordar i tillrinningsområdet   
    -Vattenområdet är tydligt eutrofierat   
Granskning av laglighet av muddringar och konstruktioner   
Utredning av planbestämmelser i mynningsområdet   
Restaurering av bäcken (se bäckblanketten)   
                                                           8.  Bilder 
nr kl motiv koordinater nr kl motiv koordinater 
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