
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/


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

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



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

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

http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/


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

linje - anläggningar, sommarstugor, vägbankar på strand och i vatten, avloppsvattenutsläpp,

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 konstruk-
tioner
Utredning av planbestämmelser i mynningsområdet
8. Översiktlig beskrivning av mynningsområdet samt tilläggsuppgifter om växter, fåglar

mm

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



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
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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/


Täckningsgrad 0 % <5 % 5-50 % >50 %

Vattenvegetation (annat än
vattenmossa)
Fontinalis-vattenmossa
Andra vattenmossor

Diken (Utfallsdiken, åkerdiken eller skogsdiken)

Koordinater Igen-
växt

Äldre Nygrävt
Tilläggsinformation (t.ex.belastning med mängder fasta

partiklar, pH)

Vandringshinder för vattenorganismer (fisk mm)

Koordinater
Dam

m
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m
Tilläggsinformation

Särskilda objekt/förhållanden
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Koordinater Tilläggsinformation



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:



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:

4. Utfallsdiken, åkerdiken och skogsdiken som mynnar i vattendraget

Koordinater Igenvuxet Rätt nytt Nytt
Dikets mått, vattenföring, vattnets färg,
sedimentationsbassäng innan vatten-
draget/diket rakt ut i sjön

http://flisik.org/kunskapsuppbyggnad/blanketter/


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



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 konstruktio-
ner
Utredning av planbestämmelser i mynningsområdet
Restaurering av bäcken (se bäckblanketten)

8. Bilder
nr kl. motiv koordinater nr kl. motiv koordinater

För vattendragets bäck/rännil har ifyllts blanketter: q ja q nej
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