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1 Inledning 

Bakgrund 
Calluna	AB	har	på	uppdrag	av	Sigma	Civil	AB	utfört	en	biotopkartering	av	Kallebäcken	i	
Bäckefors	i	Bengtsfors	kommun	(Figur	1).	Resultaten	från	biotopkarteringen	kommer	ingå	i	en	
miljökonsekvensbeskrivning	inför	en	planerad	nybyggnation	av	en	omlastningsterminal	för	
virke.	Biotopkarteringen	beskriver	den	hydromorfologiska	statusen	av	Kallebäcken,	vilket	
underlättar	bedömning	av	den	planerade	exploateringens	potentiellt	negativa	ekologiska	och	
hydromorfologiska	påverkan	på	vattendraget.		

Områdesbeskrivning 
Kallebäck	rinner	huvudsakligen	genom	skogsmark,	från	strax	norr	om	Bäckefors	till	
sammanflödet	med	Djupetjärnsbäcken	strax	nordväst	om	Bäckefors.	Efter	sammanflödet	
övergår	vattendraget	till	Valboån	och	vattenförekomsten	Valboån	–	Källområdet	till	länsväg	172	
vid	Arnebyn	(SE652616-128614)	inom	huvudavrinningsområdet	Örekilsälven	(SE110000)	(VISS	
2020).	Kallebäck	utgör	ingen	egen	vattenförekomst.		

Biotopkarteringen	utfördes	
mellan	dammen	i	Kvarnekas	
och	Kallebäcks	källa	nordost	
om	det	planerade	
verksamhetsområdet.	
Verksamhetsområdet	är	ca	30	
hektar	stort	och	ligger	
nordväst	om	Lunnane,	i	
anslutning	till	väg	172	och	
järnvägen	(Figur	1).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
	  

Figur 1. Översiktskarta över den biotopkarterade sträckan av Kallebäcken 
samt det planerade verksamhetsområdets placering. 
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2 Metod och genomförande  
Biotopkartering 
Karteringen	utfördes	8	–	10	december	2020	av	Tor	Hansson	Frank	och	Håkan	Sandsten,	Calluna	
AB.	Metodiken	utgjordes	av	den	nya	biotopkarteringsmetoden	(Länsstyrelsen	i	Jönköpings	län,	
2017).	Karteringen	omfattade	vattenbiotop	(protokoll	A)	inklusive	tillvalet	A26	öringbiotop	och	
A36	Närmiljö.		

Metoden	går	ut	på	att	ett	vattendrag	karteras	mot	strömriktningen	(d.v.s.	man	börjar	längst	
nedströms	och	går	uppströms).	Vattendragsmiljön	delas	in	i	likartade	delsträckor	beroende	på	
ett	antal	olika	faktorer	angivna	i	protokoll	A,	och	för	varje	delsträcka	beskrivs	biotoper,	
påverkansgrad	och	sträckans	egenskaper.	Nuvarande	och	ursprunglig	hydromorfologisk	typ	
(hymotyp)	bestäms	för	varje	sträcka.	Resultaten	från	biotopkarteringen	kan	exempelvis	
användas	som	underlag	till	naturvärdesbedömningar,	för	att	utvärdera	hur	olika	sträckor	
påverkar	varandra,	hur	stor	graden	av	påverkan	är	och	för	att	kartlägga	konnektiviteten	i	ett	
vattendrag.		

3 Resultat 
Biotopkarteringen	resulterade	i	14	delsträckor	(Figur	2),	varav	sex	var	vattendrag	i	torv	(Tt),	tre	
var	branta	vattendrag	med	sten	och	turbulent	flöde	(Bx),	två	var	branta	vattendrag	med	sten	och	
turbulent	flöde	av	planbottentyp	(Bp),	två	var	vattendrag	i	finkorniga	sediment	(Ex)	och	ett	var	
överfördjupat	vattendrag	i	finkorniga	sediment	(Fö).	Under	karteringens	samtliga	dagar	var	
vattenföringen	relativt	hög,	vilket	underlättade	bestämningen	av	svämplanens	
översvämningsgrad	samt	vattendragens	inneslutning.	Framkomligheten	var	dock	begränsad	på	
grund	av	de	höga	vattennivåerna	vilket	bitvis	gjorde	det	svårt	att	bedöma	bottensubstrat	och	
andra	parametrar	där	närkontakt	med	vattendragets	fåra	krävs.	Resultaten	rapporteras	in	till	
biotopkarteringsdatabasen	(Länsstyrelsen	2021).	
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Figur 2. Sträckindelning och hymotyper samt bestämmande sektioner längs den biotopkarterade sträckan av 
Kallebäcken i anslutning till det planerade verksamhetsområdet i Bäckefors.	
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Sträcka 1 – Dammen vid Kvarnekas till bron norr om Kvarnekas. 
Sträcka	1	börjar	vid	dammen	i	Kvarnekas	och	utgörs	till	stor	del	av	en	sjö/vattenmagasin	(Figur	
3).	Denna	damm	utgör	ett	definitivt	vandringshinder	för	fisk.	Norr	om	sjön	är	sträckan	ett	
vattendrag	i	torv	(Tt)	med	låg	inneslutning	och	är	rak	till	svagt	ringlande	till	följd	av	rätning	
(Figur	4).	Dammens	vattenmagasin	och	rätningen	gjorde	det	svårt	att	bedöma	ursprunglig	
hymotyp.	Inga	tecken	på	erosion	eller	sedimentation	registrerades	och	de	fluviala	processerna	
bedömdes	därför	vara	stabila.	

	

Sträckan	är	främst	lugnflytande	(>50%)	med	inslag	
av	svagt	strömmande	partier	(<5%).		
Bottensubstratet	består	främst	av	grus	(5-50%)	med	
mindre	inslag	av	sten,	sand	och	silt.	Vegetations-
täckningen	i	vattnet	är	mellan	5	-	50%	och	består	
främst	av	undervattensväxter	med	fingrenade	blad,	
tex	hårslinga.	Löktåg	förekommer	också	i	mindre	
omfattning.	Skuggningen	är	låg	(<5	%)	och	ingen	
död	ved	registrerades	längs	sträckan.	Sträckan	
bedöms	inte	hysa	lämpliga	miljöer	för	öring.	Längs	
sjökanten	på	vänster	sida	består	närmiljön	och	
svämplan	av	barrskog.	Uppströms	sjön	består	de	av	
öppen	våtmark.	På	höger	sida	längs	sjön	består	
närmiljön	och	svämplan	av	tomtmark.	Uppströms	
sjön	består	närmiljön	av	kalhygge	och	svämplanen	
består	av	öppen	myr	(<30	%	krontäckning).	

	

	

 
	  

Figur 3. Dammen och vattenmagasinet vid Kvarnekas.   	

Figur 4. Uppströms magasinet rinner 
sträckan genom torvmark och är rätad.	
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Sträcka 2. Bron norr om Kvarnekas till Korsbäcken 
Sträcka	två	startar	strax	uppströms	bron	som	ligger	norr	om	Kvarnekas,	och	sträcker	sig	upp	till	
gården	vid	Korsbäcken	(Figur	2).	Här	är	vattendraget	mer	naturligt	meandrande	än	sträckan	
nedströms	och	omges	av	stora,	myrlika	svämplan.	Vattendraget	är	av	Ex-typ,	Vattendrag	i	
finkorniga	sediment	vilket	också	är	den	ursprungliga	hymotypen.	Vattendraget	är	ringlande	till	
svagt	meandrande	och	har	låg	inneslutningsgrad.	Den	ursprungliga	inneslutningsgraden	
bedömdes	vara	densamma.	Vattendraget	är	generellt	ej	rensat	och	grundvattennivån	och	
översvämningsfrekvensen	bedöms	endast	vara	måttligt	sänkta	genom	en	svagt	rensad	
bestämmande	sektion	i	mitten	av	sträckan.	Påverkan	på	översvämningsytor	är	måttlig,	främst	
genom	skogsbruk.	

Sträckan	utgörs	främst	av	svagt	strömmande	
vatten	med	kortare	lugnflytande	partier.	Inga	
tecken	på	erosion	eller	sedimentation	
registrerades	varvid	de	fluviala	processerna	
bedömdes	som	stabila.	Bottensubstratet	består	
främst	av	sand	(5-50%)	men	block,	grus	och	
silt	förekommer	i	mindre	omfattning.	
Findetritus	(5-50%)	och	grovdetritus	(<5%)	
förekommer	också.	Den	totala	
vegetationstäckningen	är	5-50%	där	
merparten	utgörs	av	undervattensväxter	med	
fingrenade	blad	med	inslag	av	flytbladsväxter	
och	undervattensväxter	med	hela	blad.	Arter	
som	förekommer	längs	sträckan	är	gäddnate	
och	löktåg.	Skuggning	är	låg,	mindre	än	5	%	och	
död	ved	förekommer	sparsamt	med	totalt	sex	
räknade	lågor.	Sträckan	bedöms	inte	hysa	
några	särskilt	goda	lekmiljöer	för	öring	och	
tillväxtområden	bedöms	som	möjliga	men	inte	
goda.	Ståndplatser	för	större	öring	förekommer	
sparsamt.	Närmiljö	och	svämplan	består	på	
båda	sidor	av	öppen	våtmark.	

	

	

	

Figur 5. Sträcka 2 är naturligt meandrande med 
sandbotten.	
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Sträcka 3. Korsbäcken till slutet på breda, myrlika svämplan 
Sträcka	3	börjar	strax	söder	om	bron	vid	gården	i	
Korsbäcken	och	löper	fram	till	slutet	på	de	breda	
myrlika	svämplanen	norr	om	korsbäcken	(Figur	2).	
Sträckans	start	utgörs	av	en	kort	kraftigt	rensad	
sektion	med	sten	och	grusbotten	i	lämplig	fraktion	för	
öringlek.	Vänster	sida	av	sträckan	har	en	stor	rensvall	
med	ca	50	–	80-åriga	granar.	Denna	första	del	är	olik	
resterande	del	av	sträckan	men	bedömdes	vara	för	
kort	för	att	utgöra	en	egen	delsträcka	(Figur	6).	
Sträcka	3	är	ett	vattendrag	i	finkorniga	sediment	(Ex),	
vilket	också	är	den	historiska	hymotypen.	Sträckan	
har	också	ett	tillflöde	vid	bron	till	gården	vid	
Korsbäcken.	

Fåran	är	ringlande	till	svagt	meandrande	och	
dalgångens	inneslutning	är	låg	(Figur	7),	vilket	också	
bedöms	som	det	ursprungliga	tillståndet.	Vid	
sträckans	start	förekom	erosion	på	båda	sidor,	men	
utöver	denna	del	sågs	inga	tecken	på	erosion	eller	
sedimentation.	De	fluviala	processerna	bedömdes	
därför	på	det	stora	hela	vara	stabila.	Svämplanen	är	
endast	påverkade	vid	sträckans	start,	där	rensvallen	
på	vänster	sida	samt	korsande	väg	hindrar	
översvämningar.		

	

	

Sträckan	är	till	största	del	lugnflytande	men	svagt	strömmande	partier	förekommer.	
Bottensubstratet	består	främst	av	sand	och	grus	med	inslag	av	sten,	silt	och	lera.	Findetritus	
förekommer	längs	stor	del	av	sträckan	och	täcker	5-50%	av	botten.	Grovdetritus	förekommer	
sparsamt.	Total	vegetationstäckning	utgör	5-50%	där	majoriteten	är	flytbladsväxter,	exempelvis	
gäddnate,	och	undervattensväxter	med	fingreniga	blad.	Näckmossor	och	övriga	påväxtalger	
förekommer	sparsamt.	

Skuggningen	är	låg	men	en	god	del	
död	ved	förekommer,	totalt	40	
lågor	räknades	längs	sträckan.	
Lekområden	för	öring	bedömdes	
som	tämligen	goda	men	inte	
optimala,	där	den	rensade	
delsträckan	i	starten	har	bäst	
förutsättningar	för	öringlek	med	
avseende	på	bottensubstrat.	
Tämligen	goda	uppväxtområden	
för	juveniler	förekommer	och	
tämligen	goda	förutsättningar	för	
större	öring	finns	i	form	av	
ståndplatser	bakom	död	ved.	På	
båda	sidor	består	närmiljön	av	
trädklädd	våtmark	och	svämplanen	
består	av	öppen	våtmark.		

Figur 6. Sträcka 3 börjar med en kortare 
rensad och rätad sektion. Rensvallen på ena 
sidan är bevuxen av tät gran. Botten under 
denna sträcka utgörs av sten och grus i 
fraktion lämpligt för öringlek. Denna del 
bedömdes som för kort för att utgöra en 
egen sträcka.	

Figur 7. Sträcka 3 löper genom finkorniga sediment och omges till 
stor del av stora, myrlika svämplan.	
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Sträcka 4. Nordlig ände av myrlika svämplan till strax uppströms Flybron 
Sträcka	4	börjar	vid	slutet	av	myrlika	svämplan	och	sträcker	sig	strax	uppströms	vägen	vid	
Flybron	(Figur	2).	Sträckan	är	ett	brant	vattendrag	med	sten	och	turbulent	flöde	av	planbottentyp	
(Bp)	(Figur	8),	vilket	också	är	den	ursprungliga	hymotypen.	Dalgångens	inneslutning	är	låg.	
Sträckan	är	rak	till	svagt	ringlande	med	sten,	grus	och	sandbotten	med	inslag	av	silt,	fin-	och	
grovdetritus.	Svag	rensning	förekommer	bitvis	men	vattennivån	är	inte	sänkt,	och	på	
svämplanen	råder	naturliga	förhållanden	förutom	vid	korsande	väg.	Sträckan	är	troligen	till	stor	
del	naturligt	rak	då	ingen	rensvall	noterades.	Det	förekom	dock	stranderosion	på	en	sida	med	
tecken	på	svag	instabilitet	(Figur	9).		

Vegetationstäckningen	är	över	50	%	och	består	av	undervattensväxter	med	hela	och	fingrenade	
blad	samt	undervattensväxter	med	hela	och	fingrenade	blad	och	visst	inslag	av	påväxtalger.	
Strömförhållandena	var	främst	lugnflytande	och	svagt	strömmande	med	kortare	strömmande	
sträckor.	Sträckan	kantas	av	träd	på	båda	sidor	men	fåran	är	bred,	skuggning	förekommer	
därför	men	är	inte	utbredd.	Död	ved	förekommer	sparsamt	till	måttligt,	med	13	räknade	lågor.	

Sträckan	bedöms	hysa	goda	till	
mycket	goda	habitat	för	öring	med	
avseende	på	lek-	och	uppväxtmiljö.	
Tämligen	goda	förutsättningar	för	
större	öring	förekommer	också.	
Närmiljön	och	svämplan	på	båda	
sidor	består	av	barrskog.	

	

	

	

	

	

	

 
	
	  

Figur 8. Sträcka 4 är ett brant vattendrag med sten och turbulent 
flöde av planbottentyp (Bp).	

Figur 9. Tecken på stranderosion med J-formade träd och urgröpt 
strandbank vid sträcka 4.	



Biotopkartering Kallebäck, Bäckefors 2020  

	

 11 

Sträcka 5. Uppströms Flybron till strax nedströms väg 172 
Sträcka	5	löper	från	strax	uppströms	Flybron	till	strax	nedströms	väg	172	(Figur	2).	Sträckan	är	
ett	vattendrag	i	torv	(Tt)	med	tillägget	bäverängskomplex	(BMC),	eftersom	mer	än	50%	av	
fallhöjden	längs	sträckan	tas	upp	av	bäverdammar	(Figur	10).	Bäverdämmen	har	höjt	basnivån	
med	ca	40	cm.	En	stor	bäverhydda,	bäverkanaler	och	nyligen	avgnagda	träd	förekom	också	längs	
sträckan.	Ursprunglig	hymotyp	bedömdes	också	som	Tt,	men	det	är	oklart	om	hymotypen	även	
historiskt	har	präglats	av	bäver.	Vattendraget	är	inte	rensat	eller	rätat	under	denna	sträcka	och	
inga	tecken	på	sedimentation	eller	erosion	registrerades.	Översvämningsytorna	har	till	stor	del	
naturliga,	opåverkade	förhållanden.	Våtmarken	som	utgör	svämplanen	är	mycket	blöt	och	ibland	
uppstår	korvsjöar	och	parallella	fåror	(Figur	11).	Längs	fårans	högra	sida	bedrivs	dock	
skogsbruk,	men	högersidan	ligger	aningen	högre	upp	i	landskapet	än	våtmarken	som	utgör	
vänstersidan.	Ytorna	där	skogsbruk	bedrivs	utgör	därför	inte	översvämningsytor.	Dalgångens	
inneslutning	är	låg	vilket	den	också	varit	historiskt,	med	en	ringlande	till	svagt	meandrande	fåra	
med	lugnflytande	vatten.	

Botten	består	främst	av	findetritus	
med	visst	inslag	av	grövre	organiskt	
material	och	sträckan	har	låg	
vegetationstäckning	(<5	%),	där	
merparten	är	rotade	och/eller	
amfibiska	övervattensväxter	samt	
påväxtalger.	Vattendraget	har	låg	
skuggningsgrad	(<5%)	och	kantas	
främst	av	torrakor.	Lite	död	ved	
förekommer	i	vattendraget.	Endast	
sex	lågor	räknades	längs	sträckan,	
trots	förekomst	av	bäver.	Sträckan	
hyser	inga	lekmiljöer	eller	juvenila	
tillväxtmiljöer	för	öring.	Dock	finns	
goda	förutsättningar	för	större	öring.	
Den	dominerande	närmiljön	på	både	
höger	och	vänster	sida	är	barrskog	
och	markslaget	på	svämplanen	är	
våtmark.	

	

		

	

 

 
	  

Figur 10. Hymotypen vid sträcka 5 är vattendrag i torv (Tt) med 
tillägget BMC (bäverängskomplex), eftersom mer än 50% av 
sträckans fallhöjd upptas av bäverdammar.	

Figur 11. Sträcka 5 har stora våtmarksliknande svämplan på 
vänster sida (bilden tagen i slutet på sträckan med riktning 
nedströms), med korvsjöar och bitvis parallella fåror.	
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Sträcka 6. Strax nedströms väg 172 till strax uppströms väg 172 
Sträcka	6	startar	strax	nedströms	väg	172	och	slutar	strax	uppströms	samma	väg	(Figur	2).	
Sträckan	är	ett	brant	vattendrag	med	sten	och	turbulent	flöde	av	planbottentyp	(Bp)	(Figur	12),	
vilket	också	är	den	ursprungliga	hymotypen.	De	fluviala	processerna	är	stabila	utan	tecken	på	
erosion	eller	sedimentation.	Fåran	är	rak	till	svagt	ringlande	och	dalgångens	inneslutning	är	låg	
vilket	också	är	den	ursprungliga	inneslutningen.	Botten	består	främst	av	sten	med	inslag	av	grus,	
sand,	silt,	fin-	och	grovdetritus	samt	krossten	från	korsande	väg.	Sträckan	är	försiktigt	rensad	i	
närheten	av	vägtrumman.	

Översvämningsytorna	är	relativt	opåverkade,	
förutom	vid	den	korsande	vägen.	Vattnet	är	
främst	svagt	strömmande	men	delar	med	
lugnflytande	vatten	samt	visst	inslag	
strömmande	partier	förekommer.	Den	totala	
vegetationstäckningen	ligger	mellan	5-50%	
och	utgörs	främst	av	gäddnate	i	den	övre	
delen	av	sträckan.	Vattendraget	är	relativt	
skuggat	då	träd	förekommer	hela	vägen	fram	
till	vattenfåran	(Figur	12).	Död	ved	
förekommer	sparsamt	med	sju	räknade	lågor.	
För	öring	finns	inga	synliga	lekområden	med	
rätt	substrat	men	strömförhållandena	är	de	
rätta.	Tillväxtområden	för	juvenila	öringar	är	
dock	tämligen	goda	och	det	finns	goda	till	
mycket	goda	förutsättningar	för	större	öring.	
Närmiljön	består	på	båda	sidor	av	barrskog.	
Svämplanen	är	små	och	består	av	trädklädd	
våtmark.	

	

 

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur 12. Sträckan 6 är ett brant vattendrag med sten 
och turbulent flöde av planbottentyp (Bp).	
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Sträcka 7. Strax norr om väg 172 till Nordhamn 
Sträcka	7	löper	från	strax	norr	om	väg	172	till	
Nordhamn	(Figur	2).	Sträckan	är	ett	
vattendrag	i	torv	(Tt)	vilket	också	är	den	
ursprungliga	hymotypen.	Fåran	är	ringlande	
till	svagt	meandrande	med	låg	inneslutning.	
Bäver	förekommer	längs	sträckan	men	inga	
dämmen	påverkade	basnivån	vid	tidpunkten	
för	karteringen	(Figur	13).	Sträckan	är	inte	
rensad	och	svämplanen	är	stora	myrmarker	
med	pors	och	starr	(ej	vitmossa)	som	till	viss	
del	påverkas	av	intilliggande	skogsbruk.	
Under	inventeringen	var	hela	svämplanen	
vattenmättade	med	10	cm	djupt	vatten,	vilket	
nådde	hela	ut	till	hygget	på	höger	sida.	I	
strömfåran	registrerades	inga	tecken	på	
erosion,	sedimentation	eller	instabilitet.	
Vattnet	är	lugnflytande	med	några	få	inslag	
svagt	strömmande	partier.		

Halvvägs	uppströms	blir	fåran	smalare	och	djup,	med	ett	
maxdjup	på	1,2	m.	Trots	att	sträckan	går	i	torv	består	
botten	till	stor	del	av	sten	med	inslag	av	grus	och	sand.	
Längre	uppströms	täcker	dock	findetritus	en	större	del	av	
botten	med	visst	inslag	av	grovdetritus.	Under	lagret	med	
detritus	gömmer	sig	dock	sten.	

Den	totala	vegetationstäckningen	ligger	mellan	5-50%	
där	all	växtlighet	består	av	flytbladsväxter	(ex.	gäddnate).	
Skuggningen	är	låg	då	sträckan	främst	löper	genom	
öppen	myrmark.	Måttligt	med	död	ved	förekommer	längs	
sträckan	med	totalt	13	räknade	lågor.	Lekmöjligheter	för	
öring	saknas.	Sträckan	hyser	möjliga	förutsättningar	för	
uppväxtmiljöer	för	öring,	men	de	är	inte	goda.	Däremot	
finns	djuphålor	och	överhäng	som	kan	gynna	större	öring.	
Närmiljön	på	vänster	sida	består	av	barrskog	och	
svämplanet	av	våtmark.	På	höger	sida	består	både	
närmiljön	och	svämplan	av	våtmark,	som	delvis	är	
avverkad.	

	

	

Figur 13. Sträcka 7 är ett vattendrag i torv (Tt) med 
förekomst av bäver, dock utan betydande 
bäverdämmen.	

Figur 14. Sträcka 7 är smalare och djupare 
längre uppströms. Botten består av sten 
trots att sträckan går genom torv. 
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Sträcka 8. Nordhamn till strax nedströms väg 166 
Sträcka	8	löper	från	Nordhamn	till	strax	nedströms	väg	166	(Figur	2).	Sträckan	är	ett	vattendrag	
i	torv	(Tt)	vilket	också	är	den	ursprungliga	hymotypen.	Vid	Nordhamn	finns	dock	en	del	av	
sträckan	som	är	ett	mellanting	mellan	vattendrag	i	torv	och	ett	Bp-vattendrag.	Hela	sträckan	är	
kraftigt	rensad,	med	hög	rensvall	i	den	norra	delen,	och	rätad	vilket	bidrar	till	att	hymotypen	är	
lite	oklar	vid	Nordhamn.	På	grund	av	denna	påverkan	är	sträckan	rak	till	svagt	ringlande.	En	
tydlig	gammal	vall	i	torven	med	gamla	döda	träd	samt	en	kraftigt	rätad	fåra	antyder	att	marken	
har	brukats	för	länge	sedan,	men	efter	att	
marken	övergivits	har	träd	vuxit	upp.	Senare	
har	aktiv	rensning	upphört	vilket	medfört	att	
träden	dött	av	översvämningar	(figur	15).	
Stranderosion	förekommer	på	båda	sidor	med	
J-formade	träd	och	mycket	lågor	i	vattendraget	
som	fallit	från	både	höger	och	vänster	sida.	De	
fluviala	processerna	är	svagt	instabila.	
Dalgången	har	låg	inneslutning,	vilket	också	är	
det	ursprungliga	tillståndet.	

Vattnet	är	till	största	del	lugnflytande	men	
längst	nedströms	och	längst	uppströms	
förekommer	svagt	strömmande	partier.	Botten	
består	av	sten	med	inslag	av	sand	som	till	viss	
del	täcks	av	findetritus	med	visst	inslag	av	
grovdetritus.	Den	totala	vegetationstäckningen	
är	mellan	5	–	50	%	och	består	av	
undervattensväxter	med	hela	blad,	exempelvis	
gäddnate.	Skuggningen	är	högst	nedströms.	I	
mitten	och	uppströms	går	sträckan	genom	öppen	trädklädd	myrmark	med	ett	stort	inslag	
torrakor	som	ger	lite	skugga.	Död	ved	förekommer	frekvent,	särskilt	från	mitten	och	uppströms.	
Hela	60	lågor	räknades	längs	sträckan.	Sträckan	avslutas	vid	ett	stort	aktivt	bäverdämme	med	
mycket	bäverfällda	träd.	Trots	bäver	är	de	flesta	lågor	fällda	på	grund	av	kraftig	erosion	i	
strömfåran.	För	öring	finns	bitvis	rätt	strömförhållanden	men	inga	tydliga	lekområden	
observerades.	Tillväxtområden	och	goda	förutsättningar	för	större	öring	finns	genom	
gömställen	under	död	ved	och	under	strandkantens	överhäng	till	följd	av	erosion.	Närmiljön	och	
svämplan	på	vänster	sida	består	av	myrmark	med	mindre	än	30%	krontäckning.	Närmiljön	på	
höger	sida	består	av	barrskog	och	svämplan	av	myrmark.	

Figur 15. Sträcka 8 går genom torv och är kraftigt rätad 
och rensad. Troligen har svämplanen en gång 
konverterats till jordbruksmark för att därefter växa igen  
med träd som sedan dött efter att svämplanen åter blivit 
aktiva.	
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Sträcka 9. Strax nedströms väg 166 till strax uppströms järnväg 
Sträcka	9	löper	från	strax	nedströms	väg	166	till	strax	uppströms	järnvägen	(Figur	2).	Den	nedre	
delen	av	sträckan	börjar	vid	ett	stort	bäverdämme	som	skapat	en	rejäl	damm	(Figur	16).	
Påverkan	på	vattendraget	var	därför	svårbedömt	under	denna	delsträcka.	Sträckan	är	ett	
vattendrag	i	torv	(Tt)	med	tillägget	bäverängskomplex	(BMC)	eftersom	mer	än	50%	av	sträckans	

fallhöjd	upptas	av	bäverdämmen.	Den	ursprungliga	hymotypen	är	också	Tt,	men	det	är	oklart	
om	bäver	påverkat	hydromorfologin	även	historiskt.	Dalens	inneslutning	är	låg	vilket	också	var	
det	ursprungliga	tillståndet.	

Sträckan	är	ringlande	till	svagt	meandrande	och	är	varken	rensad	eller	sänkt	och	inga	tecken	på	
erosion	eller	sedimentation	registrerades.	Dock	gjorde	den	höga	vattenföringen	det	svårt	att	
undersöka	detta	ordentligt.	Sträcka	10	uppströms	är	kraftigt	rensad	och	under	kraftig	erosion,	
därför	är	det	troligt	att	sedimentation	är	den	
dominanta	fluviala	processen	på	sträckan.	
Svämplanen	är	mycket	breda,	uppemot	80	
meter	och	är	bevuxna	med	pors	och	starr.	
Under	karteringen	stod	hela	svämplanens	
bredd	under	10	cm	vatten.	Påverkan	på	
svämplanen	utgörs	främst	av	vägen	och	
järnvägen.	I	övrigt	är	de	till	stor	del	opåverkade	
(Figur	17),	förutom	möjligen	i	kanterna	där	
skogsbruk	bedrivs.		

Vattnet	i	strömfåran	är	lugnflytande	med	litet	
inslag	av	svagt	strömmande	partier.	Botten	
består	främst	av	sten	med	inslag	av	silt	och	lera,	
samt	ett	stort	inslag	findetritus	och	
grovdetritus.	Den	totala	vegetationstäckningen	
är	mellan	5-50%	och	består	främst	av	
flytbladsväxter,	tex	gäddnate,	samt	visst	inslag	av	påväxtalger.	Skuggningen	av	vattendraget	är	
låg	och	det	finns	en	god	del	död	ved	(31	lågor	räknade),	de	flesta	fällda	av	bäver.	Det	saknas	
lekmöjligheter	för	öring	och	uppväxtområden	är	inte	optimala.	Större	öring	kan	möjligen	hitta	
ståndplatser	i	djuphålor	och	under	överhängande	torv.	Den	dominerande	närmiljön	på	vänster	
sida	är	trädbevuxen	våtmark.	Svämplan	på	vänster	sida	är	våtmark	(myr).	Närmiljön	och	
svämplan	på	höger	sida	är	våtmark.		

	

Figur 16. Sträcka 9 börjar vid ett stort aktivt bäverdämme strax nedströms väg 166.	

Figur 17. De myrlika svämplanen längs sträcka 9 är till 
stor del opåverkade.	
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Sträcka 10. Strax uppströms järnvägen till Lunnane 
Sträcka	10	börjar	strax	uppströms	järnvägen	och	löper	upp	strax	norr	om	Lunnane,	i	höjd	med	
verksamhetsområdets	sydligaste	hörn	(Figur	2).	Den	ursprungliga	hymotypen	är	vattendrag	i	
torv	(Tt)	men	sträckan	är	mycket	kraftigt	rensad	och	rätad	och	är	numer	av	typen	överfördjupat	
vattendrag	i	finkorniga	sediment	(Fö)	(Figur	18).	Bäverdämmen	har	troligen	tidigare	orsakat	

stora	översvämningar	som	dödat	en	stor	del	träd	längs	nedre	delen	av	sträckan.	Bäverdämmen	
har	därför	nyligen	grävts	bort	av	skogsägaren	vilket	dränerat	den	omkringliggande	sumpskogen	
(Figur	19).	En	stor	övergiven	bäverhydda	talar	även	för	detta.	Dalgångens	inneslutning	är	nu	
hög	till	följd	av	rensning	och	uppläggning	av	rensvall.	Erosionen	är	mycket	kraftig	med	
bottenerosion	och	erosion	på	båda	sidor	med	måttlig	instabilitet.	Rensning	och	erosion	har	lett	
till	att	en	ny	bestämmande	sektion	uppstått	högt	uppströms	på	sträckan.		

	

	

Figur 18. Sträcka 10 är kraftigt rätad och rensad med höga rensvallar. Flera träd har fallit ned i strömfåran 
till följd av kraftig erosion. 

Figur 19. Bäverdämmen har tidigare översvämmat skog så att denna har dött. Bäverdämmena har nyligen 
rensats bort vilket torrlagt de trädklädda svämplanen.	
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Vattnet	är	främst	lugnflytande	men	med	svagt	strömmande	partier.	Bottensubstratet	består	
främst	av	sten	men	med	måttligt	inslag	av	sand	och	silt	och	med	visst	inslag	av	grus.	Findetritus	
förekommer	måttligt	och	grovdetritus	sparsamt.	Den	totala	vegetationstäckningen	är	mellan	5	–	
50%	och	består	främst	av	undervattensväxter	med	fingrenade	blad	(ex	hårslinga)	med	visst	
inslag	av	undervattensväxter	med	hela	blad	(ex	gäddnate	och	lånke).	Skuggningen	är	låg	
eftersom	skogen	dött,	men	död	ved	förekommer	mycket	frekvent.	Erosion	på	båda	sidor	samt	
bäver	har	medfört	att	90	lågor	nu	ligger	i	vattenfåran.	

Inga	synliga	lämpliga	lekområden	för	öring	finns	men	strömförhållandena	är	bitvis	de	rätta.	
Däremot	är	uppväxtmiljöer	och	förutsättningar	för	större	öring	mycket	goda	till	följd	av	mycket	
död	ved,	djuphålor	och	eroderade	strandkanter.	En	öring	observerades	dessutom	längs	
sträckan.	Närmiljö	och	svämplan	på	vänster	sida	utgörs	av	kalhygge.	Närmiljö	och	svämplan	på	
höger	sida	utgörs	av	barrskog.	
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Sträcka 11. Strax norr om Lunnane till halvvägs Ryssebråten 
Sträcka	11	börjar	vid	en	strömsträcka	och	sträcker	sig	upp	i	höjd	med	Ryssebråten	(Figur	2).	
Vattendraget	blir	betydligt	brantare	under	en	lång	sträcka	och	sträcka	11	är	ett	brant	vattendrag	
med	sten	och	turbulent	flöde	(Bx)	vilket	också	är	den	ursprungliga	hymotypen	(Figur	20).	
Dalgångens	inneslutning	är	låg	med	en	rak	till	svagt	ringlande	fåra.	Sträckan	är	inte	rensad	så	
när	som	på	ett	fåtal	stenar	i	starten.	
Översvämningsytorna	är	opåverkade,	men	det	
förekommer	stranderosion	på	båda	sidor	med	
svag	instabilitet,	vilket	antagligen	beror	på	
extra	tillrinning	uppströms	sträckan.	

Sträckan	är	främst	strömmande	men	
lugnflytande	och	svagt	strömmande	partier	
förekommer.	Bottensubstratet	består	främst	av	
sten	med	inslag	av	grus,	sand,	silt	och	visst	
inslag	av	grövre	detritus	samt	en	kortare	
sträcka	med	findetritutus	över	sten.	Den	totala	
vegetationstäckningen	är	mellan	5	och	50	%	
och	består	främst	av	flytbladsväxter	(gäddnate),	
undervattensväxter	med	hela	blad,	påväxtalger	
och	med	visst	inslag	av	undervattensväxter	med	
fingrenade	blad	(hårslinga),	trådalger	och	
mossor.	Vattendraget	är	ganska	smalt	och	
skuggas	därför	över	50%.	Död	ved	förekommer	
måttligt	med	33	räknade	lågor	längs	sträckan.	
En	del	har	fallit	nyligen	till	följd	av	erosion	
(Figur	21).	Lekmöjligheter	för	öring	är	tämligen	
goda	men	inte	optimala.	Tillväxtmiljöer	och	
förutsättningar	för	större	öring	är	goda	till	
mycket	goda.	Närmiljö	på	vänster	sida	består	av	
barrskog	och	svämplan	av	trädklädd	myr.	
Närmiljö	på	höger	sida	består	av	ung	plantage	
som	är	över	1,3	m	och	därmed	räknas	som	
skog.	Svämplan	på	höger	sida	består	av	
trädklädd	myr.	

	

Figur 21. Stranderosion längs sträcka 11 har 
medfört att flera träd har fallit.	

Figur 20. Sträcka 11 är ett brant vattendrag med 
sten och turbulent flöde (Bx).	



Biotopkartering Kallebäck, Bäckefors 2020  

	

 19 

Sträcka 12. Halvvägs mellan Lunnane och Ryssebråten till Ryssebråten 
Sträcka	12	startar	ungefär	halvvägs	mellan	Lunnane	och	
Ryssebråten	och	löper	fram	till	Ryssebråten	(Figur	2).	
Sträcka	12	är	ett	brant	vattendrag	med	sten	och	turbulent	
flöde	(Bx),	med	tillägget	bäverängskomplex	(BMC)	vilket	
också	är	den	ursprungliga	hymotypen.	Det	gick	dock	ej	
avgöra	om	bäver	även	påverkat	hydromorfologin	
historiskt.	I	mitten	av	sträckan	finns	ett	stort	
bäverdämme	som	skapat	en	större	våtmark.	Här	finns	
även	en	aktiv	bäverhydda	(Figur	23).	Sträckan	har	en	
högre	grad	av	rensning	än	sträcka	11	och	börjar	i	ett	
brantare	strömmande	parti	för	att	sedan	plana	ut	en	
aning.	Detta	brantare	strömmande	parti	är	rensat	men	
utgör	inte	en	bestämmande	sektion	varvid	basnivån	är	
oförändrad.	Stranderosion	förekommer	dock	på	båda	
sidor	med	tecken	på	svag	instabilitet.	Sträckan	är	rak	till	
svagt	ringlande	med	låg	inneslutning	och	är	omväxlande	
lugnflytande,	svagt	strömmande	och	strömmande.	
Forsande	partier	saknas.	

Bottensubstratet	består	av	sten	med	inslag	av	block	och	
sand.	Fin-	och	grovdetritus	förekommer	sparsamt.	Den	
totala	vegetationstäckningen	är	5	–	50	%	och	består	av	
flytbladsväxter,	undervattensväxter	med	hela	och	
fingrenade	blad	och	ett	fåtal	rotade	och/eller	amfibiska	
övervattensväxter.	Exempel	på	arter	är	gäddnate,	
hårslinga	och	madrör.	Död	ved	förekommer	måttligt	
med	42	räknade	lågor.	Skuggningen	är	hög	längs	
sträckan,	då	skogen	växer	inpå	det	smala	vattendraget.	
På	grund	av	skuggning,	bottensubstrat	i	rätt	fraktion	
samt	bitvis	rätt	strömförhållanden	bedöms	
lekmöjligheterna	för	öring	vara	tämligen	goda.	
Uppväxtområden	samt	habitat	för	större	öring	bedöms	
som	goda	till	mycket	goda.	Närmiljön	domineras	på	
både	vänster	och	höger	sida	av	barrskog	och	
svämplanen	består	av	trädbevuxen	våtmark	på	båda	
sidor.	

	
	  

Figur 22. Sträcka 12 är ett brant 
vattendrag med sten och turbulent flöde 
(Bx) och är aningen mer rensat än 
sträcka 11.	

Figur 23. I mitten av sträcka 12 
finns ett stort bäverdämme med 
en hydda som var aktiv under 
karteringstillfället.	
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Sträcka 13. Ryssebråten till strax uppströms gammal banvall. 
Sträcka	13	löper	från	en	orensad	bestämmande	sektion	med	kvill	(Figur	26)	i	höjd	med	
Ryssebråten	till	strax	uppströms	en	gammal	banvall	och	slutar	i	mitten	av	en	nyckelbiotop	
(Figur	2).	Sträckan	är	ett	vattendrag	i	torv	(Tt)	med	tillägget	bäverängskomplex	(BMC),	eftersom	
mer	än	50%	av	fallhöjden	tas	upp	av	bäverdammar	(Figur	24).	Ursprunglig	hymotyp	bedömdes	
också	som	Tt,	men	det	är	oklart	om	hymotypen	även	historiskt	har	präglats	av	bäver.	Sträckan	
har	låg	inneslutning,	är	ej	rensad	och	har	inte	sänkt	basnivå.	Påverkan	på	översvämningsytor	är	
måttlig,	främst	genom	skogsbruk.	Stranderosion	med	svag	instabilitet	förekommer	på	en	sida.	
Sträckan	är	ringlande	eller	svagt	meandrande	med	främst	lugnflytande	partier	med	inslag	av	
svagt	strömmande	partier	och	enstaka	strömmande	partier.	

	

Bottensubstratet	består	av	sten	med	inslag	av	block,	
sand	och	findetritus	med	enstaka	inslag	av	grus,	silt	
och	grovdetritus.		Den	total	vegetationstäckningen	
är	5	–	50	%	med	flytbladsväxter,	undervattens-
växter	med	hela	och	fingrenade	blad	med	inslag	av	
fontinalis,	mossor	och	påväxtalger.	Exempel	är	stor	
vattenmossa,	gäddnate	och	löktåg.	Skuggningen	är	
generellt	hög	och	måttligt	med	död	ved	
förekommer,	med	120	räknade	lågor.	Lekmöjlig-
heterna	för	öring	är	tämligen	goda	men	inte	
optimala.	Tillväxtområden	för	juveniler	samt	habitat	
för	större	öring	är	goda	till	mycket	goda.	Närmiljön	
på	höger	och	vänster	sida	är	barrskog.	Svämplan	på	
vänster	sida	består	av	trädbevuxen	våtmark	och	på	
höger	sida	av	öppen	våtmark.	Norr	om	den	gamla	
banvallen	löper	sträckan	genom	en	nyckelbiotop	
där	närmiljön	har	höga	naturvärden	(Figur	25).	

	

Figur 26. Sträcka 13 startar vid en opåverkad 
bestämmande sektion med kvill.	

Figur 24. Sträcka 13 går genom torv och har 
tillägget bäverängskomplex då mer än 50% av 
fallhöjden upptas av bäverdämmen. Totalt förekom 
tre bäverdämmen längs sträckan vid 
karteringstillfället.	

Figur 25. Uppströms en gammal banvall går sträcka 
13 genom en nyckelbiotop med höga naturvärden.	
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Sträcka 14. Strax uppströms gammal banvall till karteringsområdets slut 
Sträcka	14	börjar	strax	uppströms	en	gammal	banvall	i	mitten	av	en	nyckelbiotop	och	löper	till	
karteringsområdets	slut,	som	är	Kallebäckens	grundvattenkälla	(Figur	2).	Källan	heter	S.	Ödskölt	
i	registret	hos	SGU	och	har	ett	flöde	på	3-10	l/s	(id	nr	SRG2007010301).	En	smalare	
vattendragssträcka	fortsätter	sedan	ovanför	karteringsområdet.	Sträckan	är	ett	brant	
vattendrag	med	sten	och	turbulent	flöde	(Bx)	vilket	också	är	den	ursprungliga	hymotypen.	
Bäcken	är	en	typiskt	smal	skogsbäck	med	branta	kanter	som	är	ringlande	till	svagt	meandrande.		
Inneslutningen	är	hög	(utom	längst	nedströms	och	vid	källan	uppströms	där	den	är	låg	till	
måttlig),	men	den	ursprungliga	inneslutningen	bedöms	som	måttlig.	Sträckan	är	kort	och	går	
genom	nyckelbiotop	(sumpskog).	Fåran	har	letat	sig	djupare	ned	i	grus	och	stenbotten.	I	fårans	
kanter	har	sekundära	svämplan	bildats	och	vattnet	underminerar	fårans	kanter	på	båda	sidor	
och	torvaktigt	sediment	transporteras.	Sten	och	grus	på	botten	är	ljus	och	träd	faller	från	båda	
sidor	(Figur	28,	Figur	27).	Erosionen	på	båda	sidor	och	av	botten	beror	antagligen	på	extra	
tillrinning	från	stora	hyggen	utanför	karteringsområdet.	Sträckan	är	omväxlande	strömmande,	
svagt	strömmande	och	lugnflytande.	

	

	

	

Figur 28. Översta delen av sträcka 14, där större delen av vattenmängden till vattendraget 
kommer från källan på bilden. Tillrinningen till sträcka 14 har antagligen ökat efter avverkning 
uppströms vilket orsakat erosion.	

Figur 27. Erosion av båda kanter och bottenfåran längs sträcka 14. Sträckan har lägre inneslutning 
nedströms (bilden), men är generellt hög.	
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Bottensubstratet	består	av	sten,	grus,	
sand	fin-	och	grovdetritus	med	inslag	av	
block.	Den	totala	vegetationstäckningen	
är	5	–	50%	och	består	av	mossor	och	
påväxtalger.	Då	sträckan	är	smal	och	
löper	genom	tät	barrnaturskog	är	
skuggningen	hög,	och	frånvaro	av	
skogsbruk	intill	vattendraget	samt	
erosion	har	lett	till	att	mycket	död	ved	
ligger	i	och	över	vattendraget.	Totalt	
räknades	25	lågor	längs	den	korta	
sträckan.	Lekområden	för	öring	bedöms	
som	tämligen	goda	men	vattendraget	är	
aningen	smalt.	Uppväxtområden	för	
juveniler	samt	habitat	för	större	öring	
bedöms	också	som	tämligen	goda.	
Närmiljön	samt	svämplan	på	båda	sidor	
utgörs	av	barrskog	med	höga	
naturvärden	(Figur	29).	

	

	

	

	

	

	

	

	

4 Slutsatser och rekommendationer 
Den	karterade	delen	av	Kallebäck	har	till	stora	delar	kvar	sin	ursprungliga	hydromorfologi.	
Endast	kortare	sträckor	är	kraftigt	rätade	eller	rensade	och	svag	rensning	förekommer	endast	
på	ett	fåtal	kortare	sektioner.	Vissa	sträckor	är	opåverkade	med	undantag	från	korsande	väg	och	
järnväg	som	ger	en	viss	påverkan.	Flera	sträckor	har	också	relativt	intakta	översvämningsytor.	
Bäver	förekommer	frekvent	längs	hela	sträckan	och	präglar	mycket	av	morfologin.	Stora	
områden	med	myrlika,	trädklädda	aktiva	svämplan	skapar	goda	livsmiljöer	för	bäver.	De	stora	
svämplanen	i	torv	bidrar	också	till	minskad	konflikt	med	skogsbruket,	då	de	av	bäverdammarna	
skapade	våtmarkerna	har	mycket	plats	att	breda	ut	sig	på.		

Det	finns	tecken	på	erosion	på	flera	delar	av	sträckan,	vilket	delvis	troligen	beror	på	extra	
tillrinning	efter	avverkning	av	flera	stora	områden	intill	och	uppströms	den	karterade	sträckan.	
Vid	den	planerade	byggnationen	bör	åtgärder	vidtas	för	att	minimera	tillrinningen	till	
Kallebäcken	för	att	undvika	att	ytterligare	accelerera	denna	erosion.	Kallebäcken	hyser	flera	
sträckor	med	lämpliga	habitat	för	öring,	samt	svämplan	men	potentiellt	höga	naturvärden.		

Figur 29. Närmiljön längs sträcka 14 består av barrnaturskog 
med höga naturvärden.	
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