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Sammanfattning 

Under hösten 2016 biotopkarterades Kullaån, Kåbäcken och Lerån. Metoden som 

skulle användas var den helt nya från Havs och Vattenmyndigheten 

undersökningstypen beskrivs i rapporten Biotopkartering vattendrag version 

2016:xx. Karteringen utfördes under en period med mycket låga vattenflöden vilket 

underlättade bedömningarna av till exempel bottnarna, däremot var det svårare att 

bedöma vandringshinder och potentialen för olika fiskbiotoper.  

De tre vattendragen rinner ut i den nedre delen av Säveån. Trots att vattendragen 

ligger nära varandra så visar de på en stor mångfald av biotoper som finns i 

vattendrag. De kan vara alltifrån brantsluttande till att ringla sig fram genom 

åkermark.  

Då vattendragen till stora delar rinner genom urbana miljöer är de till stor 

utsträckning påverkade av rätningar, omgrävningar, kulvertar och dikningar. Trots 

det finns det områden, mellan kraftigt påverkade sträckor, med högt biologiskt 

värde. 

Åtgärder för att förbättra vattendragen är att ta bort vandringshinder samt att återföra 

död ved och sten till vattendragen för att öka tillgången till föda och biotoper. Att 

utreda om vissa kulvertar utgör vandringshinder för fisk skulle kunna vara en viktig 

åtgärd för att öka kunskapsunderlaget. 
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1 Bakgrund 

I juni 2016 fick EnviroPlanning i uppdrag av Säveåns vattenråd att under hösten 

biotopkartera Kullaån, Kåbäcken och Lerån inom Säveåns avrinningsområde. De tre 

vattendragen som karterades och dess längd finns i tabell 1. Syftet med karteringen 

är att kartlägga vattendragen och dess omgivning med avseende på fysisk påverkan 

och ta fram åtgärdsförslag som bidrar till att förbättra statusen på 

vattenförekomsterna. Metoden som skulle användas var den helt nya från Havs och 

Vattenmyndigheten och det är undersökningstypen som beskrivs i rapporten 

Biotopkartering vattendrag version 2016:xx. Biotopkarteringen finansieras av 

pengar från Länsstyrelsens och Säveåns vattenråd. 

Tabell 1. De biotopkarterade vattendragen 

Vattendrag EU-id Längd (km) 

Lerån SE641315-129130 7,0 

Kullaån SE641312-129736 5,0 

Kåbäcken SE640576-128211 4,0 

Figur 1. Översiktskarta över de tre biotopkarterade vattendragen.  
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2 Metod 

Undersökningstypen Biotopkartering vattendrag är en metod för kartläggning av de 

fysiska förhållandena i och i anslutning till vattendrag. Metoden bygger på en metod 

som togs fram av Jönköpings län under 1990-talet. Denna metod har spritt sig och 

använts i hela landet och ingår idag som en av Havs- och vattenmyndighetens 

undersökningstyper. Metoden har fram till 2015 bara varit med om små 

förändringar, men under våren 2016 presenterades en omarbetad metod med fler 

stora förändringar mot den tidigare. Dessa förändringar har arbetats fram för att öka 

användningsområdet för biotopkarteringen samt att bättre kunna använda resultatet 

inom vattenförvaltningen. Den nya metoden är lik sin föregångare, men bättre 

anpassad för flera olika vattenmiljöer och frågeställningar. Vid biotopkartering delas 

vattendrag in i olika delsträckor. För varje delsträcka beskrivs förekommande 

biotoper och sträckans egenskaper utifrån parametrar i ett protokoll. Utöver det finns 

flera valfria protokoll som kan användas vid fördjupade inventering av till exempel 

vandringshinder och biflöden.  

Biotopkarteringen ger en beskrivning av vattensystemet med avseende på olika typer 

av livsmiljöer, påverkansgrad, vandringshinder, processer som sker i och kring 

vattendraget. Biotopkarteringsresultaten och utvärderingen av resultaten kan sedan 

användas till en mängd områden, till exempel naturvärdesbedömning, fysisk 

planering, försiktighetsåtgärder vid skogsbruk, åtgärdsplanering, bedömning av 

orsaker till förändringar i naturmiljön och vattenförvaltning. Metoden beskrivs i 

Havs och Vattenmyndigheten undersökningstypen Biotopkartering vattendrag 

version 2016:xx. 

Praktiskt går inventeringen till så att en inventerare går längs med vattendraget och 

bedömer vattendraget enligt protokollen. Dessa ligger sedan till grund för de olika 

bedömningar. Det finns fem olika protokoll (Tabell 2). Vid kartering delas 

vattendraget in i olika delsträckor enligt Protokoll A. Inom varje delsträcka ska 

biotoperna vara likartade och det ska vara samma påverkansgrad. 
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Tabell 2. Protokollens innehåll 

Protokoll Protokollets huvudsakliga innehåll 

A-Vattenbiotop Beskrivning av vattendrag och svämplan, till exempel 

hydromorfologisk typ, strömförhållande, olika typer av påverkan 

och utvecklingsfas. 

A-Tillval Beskrivning av vattendrag, svämplan och speciella egenskaper. 

Variablerna är mest lämpade för fördjupade inventeringar där extra 

variabler behövs.  

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

D-Vandringshinder Beskrivning av vandringshinder för fisk. 

E-Broar och vägpassager Beskrivning av möjligheten för akvatiska och landlevande djur att 

passera förbi broar och vägpassager 

Av protokollen är A-protokollet (A-vattenbiotop) det obligatoriska protokollet som 

alltid ska fyllas i. Övriga protokoll är inte obligatoriska. Om man väljer att använda 

ett eller flera av de icke obligatoriska protokollen är det i stort sett valfritt vilka 

variabler i protokollen som ska ingå i karteringen. Den uppdaterade metoden som 

använts i denna karteringen har ett större fokus på miljön som är i direkt eller 

indirekt kontakt med vattnet, så som strandkanter och svämplan.   
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3 Resultat 

De tre vattendragen som karterades är samtliga vattenförekomster och finns med i 

VISS. Många av de vattenförekomster som finns med i VISS är en hopslagning av 

olika vattentyper. Detta gör att vissa vattendragsförekomster kan innehålla mindre 

sjöar. I den metod som använts för strömmande vattendrag ingår inte sjöar vilket gör 

att dessa inte karteras. Resultatet av detta är att längden för den karterade sträckan 

för både Kullaån och Kåbäcken är kortare än vad de bedömts vara i VISS. I figur 3 

syns tydligt hur Kåbäcken är bedömt som vattendrag hela vägen från Stora Kåsjön 

trots att den rinner igenom sjön Maderna. Det kan även vara tvärtom, att 

vattendraget är längre i verkligheten än i VISS, och detta beror oftast på att 

vattendragen är mer ringlande i verkligheten än på karta. 

Tabell 3. Längden enligt VISS och den längden som biotopkarterades. 

Vattendrag EU-id Längd enligt VISS 

(km) 

Biotopkarterad längd 

exkl sjöar (km) 

Lerån SE641315-129160 7,0 7,5 

Kullaån SE641312-129736 5,0 4,5 

Kåbäcken SE640576-128211 4,0 3,0 

Figur 2. Karta över Kåbäckens vattenförekomst genom sjön Maderna 
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I denna rapport presenteras en del av resultatet från de omkring 65 olika 

parametrarna som har bedömts. De parametrar som inte presenteras här finns i de 

bifogade fältprotokollen samt i den nationella biotopkarteringsdatabasen. 

Figur 3. Rensningsgrad för de tre olika vattendragen 

Ett bra sätt att se hur påverkat ett vattendrag är av människor är att bedöma hur 

rensat det är. Människan har historiskt gjort ingrepp i vattendrag med en rad olika 

syften som att flotta, skapa jordbruksmark eller utvinna kraft till kvarnar, sågar och 

kraftverk. Detta har resulterat i en påverkan på sjöar och vattendrag genom dammar, 

flottleder och utdikningar. De tre olika vattendragen i denna rapporten skiljer sig en 

hel del åt i detta avseende. Skillnaden beror också på de naturliga förutsättningarna 

som vattendragen har samt den markanvändning som finns i anslutning till dem.  

Kåbäcken är ett brant vattendrag som har flera dammar och är kulverterat på två 

ställen. Trots att vattendraget har påverkats på många sträckor så är det stora delar 

som är opåverkade, detta beror på att den mellersta delen av bäcken rinner igenom 

ett myrområde där det inte behöver rensas. Genom tidigare verksamheter har 

Kullaån rensats och dämts. Idag är inga dammar kvar och ån är till stora delar 

försiktigt rensad. Lerån är motsatsen till Kullaån och Kåbäcken. Vattendraget är 

mycket flackare och rinner nästan uteslutande genom jordbruksmark. Lerån är 

mycket påverkad i nedersta delen där den delvis är kulverterad och i den översta 

delen nära Gråbo där den är rätad och kulverterad (figur 3). 
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Figur 4. Det dominerande strömförhållandet på varje sträcka. 

Mycket av det biologiska livet är beroende av vilka strömförhållande som finns i 

vattendraget. En variation av strömförhållandena är det bästa för den biologiska 

mångfalden. Strömförhållandet är också helt beroende av den omgivande miljön och 

hur sluttande vattendraget (figur 4). Karteringen av dessa tre vattendrag gjordes 

under hösten 2016. Hösten var ovanligt torr vilket påverkar strömförhållandena, 

detta var särskilt tydligt i Lerån där stora delar var lugnflytande, delar som en 

normal höst är svagt strömmande eller strömmande. Både Kåbäcken och Kullaån 

rinner från höjderna söder om Säveån ner mot den. Detta området är betydligt högre 

än det område norr om Säveån där Lerån har sitt källflöde ifrån.  

Figur 5. En av de kulvertar som finns i den nedre delen av Lerån. Vid det låga 

vattenflödet som var i september utgör många områden hinder för svagsimmande fiskar vilka 

normalt inte är det.
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3.1 Kåbäcken 

Figur 6. Översiktskarta över Kåbäcken inklusive sträcknummer.  
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Kåbäcken har sin källa i Stora Kåsjön och en kort vattendragsträcka innan den rinner 

ut i sjön Maderna och sedan vidare ner mot Säveån (figur 6). Vattendraget är 

påverkat på en rad olika sätt, bland annat genom den kulvert som går under E20 och 

det närliggande industriområdet samt kulverten vid Stora Kåsjöns utlopp. Förutom 

kulvertar finns det även ett flertal dammar varav den största är den nedre av de två 

dammarna vid Kvastekulla griftegård och kapell, se figur 7. Vattendraget har en 

medelbredd på 3,9 meter och medeldjup på 26 centimeter.  

Figur 7. Tredje vandringshindret i Kåbäcken. Fallhöjden på dammen är cirka 3 

meter. 

Kåbäcken biotopkarterades i mitten av augusti. Under inventeringen så rådde 

medelvattenföring och soligt väder. De flesta sträckor i vattendraget klassas till den 

hydrologiska grundtypen: Breda vattendrag med regelbundet växlande strömsträckor 

och höljor (Cv). Detta är troligen även den hydrologiska grundtypen som de sträckor 

vilka är påverkade av kulvertar och indämningar hade haft om de varit opåverkade. 

Figurerna 8 och 9 visar på resultatet för vilka bottnar som dominerar, rensningsgrad 

och öringbiotoper som dominerar på varje delsträcka. 
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Figur 8. Fraktion som dominerar bottnarna på sträckorna (t.v.). Hur rensad varje 

sträcka är (t.h.). 
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Figur 9. Hur lämplig varje sträcka är för uppväxt av öring samt foton på fyra av de 

vandringshinder som finns i Kåbäcken. 
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Figur 10. Bilder från den översta till vänster till den nedersta till höger. Sträcka 1, 

Kåbäckens utlopp i Säveån. Sträcka 3, Kåbäcken strax uppströms kulverten under 

E20. Sträcka 5, sträckan mellan dammarna vid Kvastkulla griftegård och kapell. 

Sträcka 8, uppströms dammen vid griftegården. Sträcka 10, Den längsta sträcka där 

Kåbäcken rinner genom myrmarken nedströms sjön Maderna. Sträcka 13, Kåbäckens 

inlopp översilas genom våtmarken som omger sjön Maderna. 

 

 



 Biotopkartering av Kullaån, Lerån Datum 2016-11-04 

 och Kåbäcken Ver 1 

  Dok.nr 4129-01-Biotopkartering av tre 

vattendrag i Säveåns avrinningsområde. 

 

 

 

 
 
 
12 

3.2 Kullaån 

Figur 11. Översiktskarta över Kullaån inklusive sträcknummren.  
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Kullaån har sin källa i Uspen och efter en kort vattendragsträcka rinner den in i 

Lensjön för att sedan rinna vidare och till slut mynna i sjön Sävelången. Kullaåns 

omgivning består till största delen av ängsmarker och skog. Åns botten består av 

framförallt sand och sten, vilket medför ganska ljusa bottnar. Biotopkarteringen 

gjordes under mitten av oktober under mulet väder och lågt vattenflöde. Det första 

vandringshindret för fisk finns cirka 500 meter uppströms E20 och ligger strax 

bakom snickerifabriken, se figur 14. Vattendraget har en medelbredd på 3,7 meter 

och medeldjup på 25 centimeter.  

Figur 12.  Kullaån strax nedströms E20. 

De flesta sträckor i vattendraget klassas till den hydrologiska grundtypen: 

Meandrande vattendrag i finkorniga sediment (Ea) och Branta vattendrag i sten och 

turbulenta flöden (Bl). Figurerna 13 och 14 visar på resultatet för vilka bottnar som 

dominerar, rensningsgrad och öringbiotoper som dominerar på varje delsträcka. 
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Figur 13. Fraktion som dominerar bottnarna på sträckorna (t.v.). Hur rensad varje sträcka är (t.h.). 
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Figur 14. Hur lämplig varje sträcka är för uppväxt av öring samt foton på de två 

vandringshinder som finns i Kullaån. 
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Figur 15. Bilder från överst till vänster till nederst till höger. Sträcka 1, Kullaåns utlopp i 

Sävelången. De nedre sträckorna har stigar och spänger längs med vattendraget. Sträcka 3, Vägtrumman 

under E20. Sträcka 5, Strax nedan första vandringshindret, Sträcka 8, den längsta sträckan med sitt svagt 

strömmande/lugnflytande vatten. Sträcka 10, Här rinner vattendraget i flera fåror och området har gott om 

olika biotoper. Sträcka 14, detta är den sista sträckan upp mot sjön Uspen. Här är det relativt nyligen 

avverkat på den östra strandkanten till vänster i bilden.      



 
 
 

17 

 

3.3 Lerån  

Figur 16. Översiktskarta över Lerån inklusive sträcknummren.  
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Lerån har sina källor i våtmarker och åkermark runt Olofstorp och Gråbo. 

Vattendraget rinner söderut genom åkermarker och industriområdet vid Sandäng och 

sedan in Leråns naturreservat (figur 17). Genom naturreservatet meandrar 

vattendraget fram tills det rinner genom ett flertal kulvertar innan det rinner ut i 

Säveån. Vattendraget är påverkat på en rad olika sätt, bland annat genom kulvertar 

men också genom rensningar. Vattendraget har två vandringshinder som båda är 

naturliga. Vattendraget har en medelbredd på 2,7 meter och medeldjup på 25 

centimeter. 

Figur 17. Karta över Lerånsdalgång. 

De flesta sträckorna i vattendraget klassas till den hydrologiska grundtypen: 

Meandrande vattendrag i finkorniga sediment (Ea) och Breda vattendrag med 

regelbundet växlande strömsträckor och höljor (Cv). Detta är troligen även den 

hydrologiska grundtypen som de sträckor som är påverkade haft om det varit 

opåverkade. Figurerna 18 och 19 visar på resultatet för vilka bottnar som dominerar, 

rensningsgrad och öringbiotoper som dominerar på varje delsträcka. 
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Figur 18. Fraktion som dominerar bottnarna på sträckorna (t.v.). Hur rensad varje 

sträcka är (t.h.). 
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Figur 19. Hur lämpliga varje sträcka är för uppväxt av öring samt foton på de två 

vandringshinder som finns i Lerån. 
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Figur 20. Bilder från överst till vänster till nederst till höger. Sträcka 1, detta är 

sträckan som rinner förbi Lerums kyrka och ut i Säveån. Sträcka 5, första sträckan 

som domineras av sten, denna sträcka är klassad som kraftigt rensad. Sträcka 10, 

Omgivningen av denna sträcka består av betesmarker. Det är denna sträcka som 

utgör naturreservatet i Lerån. Sträcka 11, efter en lång sträcka med nästan bara lera 

på botten så börjar stenen återkomma på bottnarna. Sträcka 16, Lerån är till stora 

delar mycket påverkad, denna sträckan är i stora delar rätad och det gäller även för 

sträckor uppströms. Sträcka 20, Leråns början består av ett antal diken som rinner 
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ihop. Under åkern på fotot finns den kulvert som utgör den sista sträckan som 

karterades. 

4 Slutsats  

Trots att vattendragen ligger nära varandra så visar de på en stor mångfald av de 

biotoper som finns i vattendrag. De kan vara alltifrån brantsluttande till att ringla sig 

fram genom åkermark. Under perioden karteringen genomfördes var vattenståndet 

mycket lågt. Detta gjorde att vissa parametrar var lättare att bedöma än andra. 

Vattendragen är betydligt smalare och mindre vid sådana låga flöden något som gör 

att till exempel medelbredden och strömförhållanden blir smalare och lägre än vid 

normalt vattenstånd.  

Något som de tre vattendragen har gemensamt är bristen på leklokaler för lax och 

öring.  Det råder både en naturlig brist på leklokaler, men en del har nog också 

försvunnit på grund av påverkan.  

Metoden som använts är den reviderade Biotopkartering vattendrag version 2016:xx. 

som kom våren 2016, denna metod har fortfarande många brister och den största är 

att en person skall hålla ordning på 65 olika parametrarna samtidigt. Detta gjordes 

tidigare av två personer vilket gjorde att inventerarna lättare kunde hålla ordning på 

alla parametrar. Dessutom har metodiken ett bristfälligt språk då det är alldeles för 

avancerat och använder en termologi som enbart hydrologer använder. 
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4.1 Kåbäcken 

Kåbäcken är ett variationsrikt, från forsande till svagt strömmande. Bäcken har 

många fina biotoper för växt- och djurliv, framför allt på sträckorna mellan 

Kvastekulla griftegård och sjön Maderna. Nackdelen med denna sträckan är att den 

är avstängd för vandrande fisk på grund av de vandringshinder som finns nedströms.  

Det finns flera både fysiska åtgärder och inventeringar som skulle behöva göras i 

Kåbäcken. Bara ett femtiotal meter från bäckens utlopp i Säveån rinner den genom 

en 250 meter lång kulvert under E20 (figur 21). I denna finns det trösklar, dessa 

skulle behöva kontrolleras för att se om de är passerbara för fisk. Det enda som man 

kunde se av trösklarna vid biotopkarteringen var genom att titta ner i de luftningshål 

som finns i kulverten. 

Figur 21. Tröskel i kulverten under E20. 

Kan dessa trösklar som finns anses att de inte utgör något hinder eller att de 

åtgärdas, så finns det både lek- och uppväxtmöjligheter uppströms kulverten. Det 

finns även möjligheter att förbättra dessa sträckor genom biotopvård då dessa har 

rensat tidigare. Av vandringshindren i figur 7 och 9 är de flesta svåra att åtgärda då 

de är både stora och i en svår terräng. De vandringshinder som är möjliga att åtgärda 

är dels den rest av en damm som finns kvar i utloppet av sjön Maderna. Det skulle 

även gå att förbättra det första definitiva hindret så att fisk kan ta sig förbi detta vid 

vissa flöden.  
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Utloppet från Maderna är inget definitivt hinder, men en förbättring är möjlig med 

små medel (figur 22). Sträckan mellan Stora Kåsjön och Maderna är en sträcka som 

är mycket påverkad av vägar såväl som av dammen i utloppet av Kåsjön och 

kulverten som bäcken rinner i under bostadsområdet, sträcka är både kostsam samt 

den biologisk vinst begränsad för att åtgärda denna del. 

Figur 22. Utloppet av sjön Maderna. 
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4.2 Kullaån 

Vattendraget är det vattendraget som har den bästa biotoperna för den biologiska 

mångfalden av tre vattendrag som är med i denna rapporten. Detta för att den saknar 

kulvertar och har en större variation mellan biotoperna än de andra. Det finns gott 

om död ved i bäcken, kantzonen består till stora delar av lövskog och bottnarna 

varierar mellan sand och block.  

De två vandringshindren för fisk som finns i vattendraget klassas som naturliga. 

Båda hindren har påverkats av människan genom bland annat omledning av vattnet. 

Det hinder som är längst ner i vattendraget är svårt att åtgärda på grund av berg och 

fallhöjd. Det övre kan vara möjligt att åtgärda och nyttan med det kan vara relativt 

stort då det finns bra biotoper för vattenorganismer både uppströms och nedströms. 

Vattendraget är till stora delar försiktigt rensat men det finns vissa sträckor där 

biotopvård skulle vara mer prioriterat än andra. Detta är dels sträckan mellan E20 

och det första vandringshindret (figur 23) och hela sträckan som rinner mellan 

Uspen och Lensjön. 

Figur 23. En av sträckorna mellan E20 och första vandringshindret. 
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4.3 Lerån 

Vattendraget är det längsta av de tre och skiljer sig mycket från de andra två. En av 

anledningarna är att det saknas sjöar i dess avrinningsområde. Det gör att det var 

lägre vattenstånd i Lerån än i de andra och många av de mindre biflödena till den var 

helt uttorkade. Lerån är inget av de viktigare biflöden med avseende på fisk för 

Säveån. Detta beror på att den är homogen och kraftigt påverkad av kulvertar, 

rensningar och omgrävningar. Nästan 900 meter av bäcken är kulverterad. Utifrån 

vad som kunde ses vid karteringen var det ingen av kulvertarna som utgjorde något 

hinder för fisk, men däremot så har de förstört habitatet. Då de är så pass långa 

hindrar de ändå fisken att simma mellan de sträckor som inte är kulverterade. De 

åtgärder som kan göras är att tillföra mer död ved i vattnet i de nedersta tre 

sträckorna då detta kan utgöra både födokälla och biotop för djuren i vattnet. 

Målbilden för mängden död ved finns bara ett par sträckor högre upp, se figur 24. 

Figur 24. Detta är från sträcka 8, så här skall troligen sträckorna 1-7 se ut om de 

varit opåverkade. Gott om död ved som ger ett rikt liv i bäcken genom att ge föda och 

miljöer för djuren i bäcken. 
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Vissa sträckor är kraftigt rensade, se figur 25. Framförallt är det sträckorna 5 och 6 

som skulle behövas biotopvårdas. Dessa sträckor har en stor potential, detta beror på 

att de ligger långt ner i vattendraget och havsvandrande fisk kan nå dessa sträckor 

och de skulle öka mångfalden av biotoper i bäcken.  

Figur 25. Sträcka 6 är kraftigt rensad. Den har alla möjligheter att bli en fin lokal 

för fisk om den restaureras. 
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