Naturbedömning Vatten
Bedömning av Naturvärden, Påverkan, Känslighet och Plusvärde i vattendrag (NPK+)
Ver 2016-03-02

Slutbedömning med riktvärden:
Datum:

NATURVÄRDEN

Inventerare:

S:a poäng

NPK+ värden

Målklass

0-10

Låga

VG - VF

KÄNSLIGHET

10-20

Måttliga/höga

VG - VF - VS - (VO)

PLUS-värden

20-25

Höga

VF - VS - VO

25+

Mycket höga

VS - VO

PÅVERKAN

Fastighet:
Avdelning/bestånd:
Vattendragets namn:

Segment:

Medelbredd (uppskattad i < 1 m, <3 m, <6m, >6 m):

Summa poäng
Blå målklass

Blå målklasser: VG = generell vattenhänsyn VF = förstärkt vattenhänsyn
VS = särskilda åtgärder

NATURVÄRDEN - vattendraget

VO = orörd vattenmiljö

PÅVERKAN - vattendraget

N1

Stor variation i vattendraget.

Huvudsakligen slingrande eller meandrande lopp, stor variation i
djup och bredd samt förekomst av sand/grus och sten/block.

P1

Ej rensat och/eller rätat.

Ej rensat: vattendrag med inslag av block, sten och grus. Ej rätat: vattendrag naturligt slingrande - ej
rätade, ej sänkta.

N2

Död ved i vatten.

Mer än 7 bitar per 100 m - minst 1 m långa och 10 cm Ø.

P2

Ingen igenslamning.

Normal mängs finpartikulärt material samlat på grus- och sandbottnar.

N3

Ström eller forssträcka.

Längre än 10 ggr medelbredden.

P3

Ingen reglering.

Ingen förekomst av ett eller flera dämmen, oftast med regleringsanordning. Inget vattenuttag: Inga
slangar, pumpar etc. i och längs med vattendraget.

N4

Blockrik sträcka.

Block >0,5 m Ø, sträckan längre än 10 ggr medelbredden.

P4

Inga vandringshinder.

Inga dammar, vägtrummor eller andra artficiella hinder för fisk och bottenfauna.

- vattenkvalité

- speciella biotoper

Naturligt vattenfall.

90 gr fall, 1 m fallhöjd, utgör ofta naturligt vandringshinder.

P5

Klart vatten.

Normalt grumlat och /eller färgat vatten.

N6

Kvillområde.

Vattendraget uppdelat i minst 3 fåror, >10m långa, med vatten hela
året.

P6

Ingen omfattande försurning.

Ska normalt vara känt innan inventeringen.

N7

Naturligt sjöinlopp eller sjöutlopp.

Ej reglerat, sänkt eller omgrävt.

P7

Ingen omfattande övergödning.

Inga stora mängder vegetation, t.ex. grönslick och/eller bladvass i vattendraget.

Värdearter.

Rödlistade arter (ska normalt vara känt innan inventeringen) eller
god förekomst eller föryngring av stormusslor och laxfiskar.

P8

Inga punktkällor.

Ingen dränering från jordbruk, inga rör från avlopp eller dagvatten som mynnar i vattendraget.

N5

N8

- kantzon

- kantzon
N9

Kantzon finns på >75% av sträckan.

Kantzon med avseende på beskuggning.

P9

Funktionell kantzon.

Ekologiskt funktionell kantzon. Inga omfattande skador på kantzonen. Högst 25% av sträckan får vara
påverkad.

N10

Naturlig trädslagsblandning.

Relativt ståndorten.

P10

Inga mynnande diken.

Inga diken som mynnar direkt i vattendraget, utan översilning eller slamgrop.

N11

Äldre träd i kantzon.

I normal slutavverkningsålder, producerar död ved m.m.

P11

Inga markskador.

Inga gamla eller nya markskador (körskador, markberedning) i eller längs med vattendraget som kan ha
påverkat bäcken.

N12

Översvämningszon eller permanent
utströmningsområde eller källa.

Återkommande översvämmad strandzon; avläses på bar mark,
vegetation, stenar och träd. Ett stort eller flera tydliga objekt längs
sräckan.

P12

Inga vägar.

Ingen allmän eller enskild väg inom 10 m från vattendraget. Trafikeras dagligen

Summa NATURVÄRDEN

Summa PÅVERKAN

KÄNSLIGHET (för vattnet)

PLUS-värden

K1

Erosionsbenägna jordar.

Grovsand och finare eller moig morän och finare jordarter i
närområdet.

.+1

K2

Stor lutning till vattendraget.

Mer än 5 m fall lutning på 30 m ned mot vattendraget.

.+2

K3

Blöt-fuktig kantzon.

Risk för körskador kan uppstå längs med och i vattendraget.

K4

Ytligt grundvatten i närområdet.

Översilad mark och/eller ytligt grundvatten i angränsande bestånd.

Summa KÄNSLIGHET

Rester av eller intakta kvarnar, stenfundament, flottningsanordningar, stenbroar m.m.

.+3

Kultur och/eller fornlämning.
Naturskyddat område,
rekreationsområde.
Restaureringsåtgärder.

.+4

Intressanta arter.

Arter som t.ex. bäver, vissa fiskarter, fågelarter eller växter.

Summa PLUS-värden

Naturreservat, ekopark etc. Populärt rekreationsområde t.ex. stigar, rastplatser, skyltar eller anordningar
för sportfiske eller välbesökt fiskevatten.
Kalkning, öppnade vandringsvägar etc.

