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ABSTRACT 
Gunnars, T. 2018. Landskapskaraktärsanalysens roll inom förvaltning av vattendrag – En 
metodutveckling för bedömning av Fibyåns vattenmiljö. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Åar är en vattenresurs som är starkt beroende av den omgivande landmiljön för att fungera väl. Liksom andra 
vattenresurser betraktas de idag inte enbart som en resurs, utan har även konstaterats vara ett arv som måste 
skyddas och försvaras. För att möjliggöra detta krävs metoder för att kunna bedöma åars tillstånd och 
kommunicera resultaten till beslutsfattare och intressenter, för att på så sätt skapa en god vattenförvaltning. 
Metoderna behöver inte enbart inkludera ån i sig, utan även innefatta den omgivande landmiljön då dessa är 
beroende av varandra. Metoden Landscape Character Assessment går ut på att dela in landskapet i 
landskapskaraktärsområden och landskapskaraktärstyper. Genom att klassificera landskapet och dess karaktär 
möjliggör Landscape Character Assessment bedömningar av olika slag, men har tidigare inte utvecklats för att 
inkludera åar. I denna uppsats utvecklas därför ett nytt klassificeringssystem för användning av Landscape 
Character Assessment avsett för åar, som appliceras på Fibyån utanför Uppsala. Genom detta undersöks hur ån 
kan bedömas och planeras ur ett vattenförvaltningsperspektiv.  Klassificeringen av Fibyån diskuteras utifrån en 
lista över miljöproblem och påverkanskällor som identifierats för det vattendistrikt vari Uppsala ingår. Resultatet 
visar på tydliga kopplingar mellan visuella attribut i åns olika karaktärsområden och de miljöproblem som 
präglar området, samt visar på potential för användning av metoden för framtida planering och förvaltning av 
Fibyån. 
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1. INLEDNING 
 
Sverige är ett land rikt på sjöar och vattendrag. Medan vatten på många platser i världen är en 
akut bristvara och inte kan tillhandahållas av god kvalitét, har Sveriges befolkning i modern 
tid kunnat använda vatten som ett självklart och väsentligt hjälpmedel. Trots detta börjar även 
Sverige tillmäta vatten av god kvalitét till ett allt högre pris, mycket på grund av bristande 
kunskap och nonchalans kring hur vi bäst förvaltar våra vattenresurser (Danielsson et al., 
2006, s. 7-8).  

Bland vattenresurserna är åar särskilt utsatta områden. Livet i ån är en tuff miljö där det 
organiska material som är basen för allt liv i stor utsträckning kommer från träd, grenar, löv 
och annat som fallit ifrån den omgivande miljön, som också starkt påverkas av mänsklig 
aktivitet (Oscarsson, 2011, s. 4 & 9). Åar är således starkt beroende av den allra närmaste 
omgivningen och mycket känslig inför förändringar i närmiljön. Detta gör det extra viktigt att 
säkerställa att effektiva metoder för förvaltning av å-miljöer kan tillhandahållas. Trots att 
tempot i åtgärdsarbetet för åar och andra vattenresurser i Sverige på senare har tid ökat kan få 
tydliga förändringar synas, och arbetet står i behov av ytterligare översikt och utveckling 
(Vattenmyndigheterna, 2017, s. 1).  

För att åstadkomma detta sker en löpande utveckling av vattenförvaltningsarbetet för att 
uppnå förbättring och effektivisering. Inom vattenförvaltningsarbetet används inte sällan 
modeller för att tydliggöra effekterna av de val vi gör som påverkar vatten, som sedan ger 
underlag för beslutsprocesserna kring komplexa miljö- och planeringsproblem. Dessa 
beslutsprocesser innefattar även vattenförvaltning och vattenplanering. Modeller kan dock 
vara komplicerade och för den som inte är expert på en modell kan det vara svårt att förstå 
orsakssamband mellan olika delar av miljö- och förvaltningsproblematiken inom vattenfrågor 
(Olsson Alkan & Andersson, 2006, s. 133). Utvecklingen av verktyg som effektivt kan 
informera såväl beslutsfattare som privatpersoner om problem och möjligheter inom 
förvaltning och planering av vatten är därför en mycket viktig del av arbetet. Åar bör som 
särskilt utsatta områden utvärderas med hjälpt av metoder som kan säkerställa att såväl 
beslutsfattare, privatpersoner och intressenter kan informeras på ett tydligt och väl underbyggt 
sätt. 

En del av vattenförvaltningsarbetet är således att utveckla metoder och verktyg som kan 
hjälpa till i beslutsprocesser rörande markanvändning och markplanering. En av de metoder 
som tagits fram och funnits vara mycket effektiv är Landscape Character Assessment (LCA). 
Metoden beskrivs spela en viktig roll i hanteringen av förändringar i landskapet, som behövs 
för att uppnå goda förvaltningsresultat som är både miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
hållbara (Tudor, 2014, s. 10). Arbetssättet, som går ut på att studera och sedan beskriva 
särskilda karaktärsområden som gör landskap distinkta, har hittills utvecklats för stads-, 
jordbruks och skogslandskap samt kustlandskap (Tudor, 2014, s. 8). Där används metoden för 
att förmedla förståelse för olika karaktärsdrag i landskapet och skapa rumsliga referenser från 
dessa till befintlig information för att sedan kunna användas för att informera beslutsfattare 
och intressenter inom exempelvis stadsplanering. Det går dock inte att bortse från att åar 
saknas som en landskapstyp inom LCA och därmed inte kan utvärderas med hjälp av 
metoden. Med bakgrund av att metoden både använts och funnits vara effektiv för 
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inlandsområden och kustområden kan det tänkas att metoden har potential att utvecklas även 
för å-miljöer. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att utveckla ett nytt klassificeringssystem för användning av 
landskapskaraktärsanalys av en å-miljö för att genom detta skapa nya förutsättningar att 
utvärdera å-miljöer ur ett vattenförvaltningsperspektiv. Detta genomförs genom att utveckla 
ett klassificeringssystem för åar som sedan appliceras på det för arbetet valda studieområdet, 
Fibyån. Resultatet av klassificeringen kommer sedan diskuteras utifrån Vattenmyndigheternas 
lista över miljöproblem och påverkanskällor för norra Östersjöns vattendistrikt. Syftet 
besvaras med hjälp av tre frågeställningar; 
 

• Hur kan en å klassificeras i olika karaktärsområden och karaktärstyper utifrån den 
omgivande landmiljön? 

• Hur kan karteringen av Fibyån och indelningen av dess sträckning i olika 
klassificeringsområden visa på vilket sätt ån har påverkats av de miljöproblem och 
påverkanskällor som definierats för Norra Östersjöns vattendistrikt? 

• Hur kan klassificeringsmetoden användas för att utveckla förvaltningen av ån?  
 
1.2 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att avse Fibyån utanför Uppsala, och dess närmast omgivande 
landmiljö (Figur 1, se s. 19). Ån är belägen delvis inom området för Fiby urskog, som ligger 
ca 6 kilometer nordväst om samhället Vänge utanför Uppsala. Fiby urskog sträcker sig från 
Gustavsberg i söder och Fibysjön i norr. Fibyån i sin tur rinner från sjöns sydvästra hörn till 
urskogens gräns i sydost (Länsstyrelsen Uppsala Län, 2016). Fibyån fortsätter därefter åt 
sydost utanför urskogsområdet mot Vänge (Eniro, u.å). Ån heter inte officiellt Fibyån hela 
vägen från Fibysjön till Vänge, utan byter närmare Vänge tätort namn till Vängeån (Vänge 
hembygdsförening, 2007, s. 73-74). I denna uppsats kommer ån emellertid att refereras till 
som Fibyån. Området valdes ut då ån flyter genom ett föränderligt landskap som präglas av 
både naturreservat, jordbruksmark och bebyggelse (Vänge Hembygdsförening, 2007). De 
förmodade kontrasterna mellan dessa olika miljöer gör därmed Fibyån särskilt intressant då de 
kan bidra med olika karaktärsdrag för klassificeringen. Studien genomförs i olika skalor som 
varierar mellan 1: 2500 och 1: 30 000. Vidare har studien avgränsats till att endast avse 
Vattenmyndigheternas lista över miljöproblem och påverkanskällor som rör vattendrag, vilka 
presenteras i nästkommande kapitel.  
 
1.3 Centrala berepp 

Vattendrag 
En sammanfattande benämning på strömmande vatten vilket kan vara allt från en liten bäck 
till en stor älv (Havs och Vattenmyndigheten, 2018). 

Avrinningsområde 
Det geografiska område vari vatten avrinner till hav, sjöar eller vattendrag och omfattar både 
markytan och ytan av områdets sjöar eller vattendrag. Ett avrinningsområde kan också ses 
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som det övergripande område från vilket all avrinning strömmar genom sjöar och vattendrag 
ut i havet (Havs och Vattenmyndigheten, 2018).  

Vattenförekomst 
Vattenförekomster kan delas in i yt- och grundvattenförekomster. Ytvattenförekomster 
definieras som en sjö, ett magasin, en å, en flod, eller kanal, ett vatten i övergångszon eller 
kustvattensträcka. En grundvattenförekomst definieras som en avgränsad volym grundvatten i 
en eller flera akviferer. I detta arbete refereras endast till ytvattenförekomster (Havs och 
Vattenmyndigheten, 2018).   

Urskog 
Skog utan påverkan av mänskliga ingrepp. Enligt allmänt språkbruk bör urskogen vara 
gammal och helst grov, men principiellt kan exempelvis spontan återväxt i större stormluckor 
betraktas som urskog så länge den är orörd (Nationalencyklopedin, 2018).   

Naturskog 
Skog som inte är orörd men som bildats och vidmakthålls genom självföryngring och behåller 
naturliga drag i markbildning, växt- och djurliv (Nationalencyklopedin, 2018).  

Hällmarksskog 
Skog eller träd på blottade partier av berggrundsytan med ett vanligtvis tunt jordtäcke där 
trädsorterna domineras av tall och ek. Träden har vanligtvis en mycket hög ålder 
(Skogsstyrelsen, 2017).  

Meandring  
En bågformad sektion i vattendraget. Vattnet färdas med högre hastighet i bågens ytterkant än 
vid dess innerkant. Vid ytterkant bildas en brink genom erosion, medan det bildas ett näs i 
innerkant genom sedimentation (Strahler, 2013, s. 515).  

Rätning 
En breddning, fördjupning och avskärning av meanderbågar i vattendraget för att göra det rakt 
och med detta öka vattendragets kapacitet och möjliggöra ett mer effektivt vattenflöde som i 
sin tur motverkar översvämningar (Shankman, 1996, s. 216).  

Ytblock 
Block i marken som är synliga eller vars konturer framträder tydligt. De kan vara täckta av 
humus, men får inte vara täckt av mineraljord. På platser där ytblock förekommer är 
landskapet mer kuperat (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2010). 

Höljor 
En större fördjupning i botten av en vattensamling, exempelvis å, älv eller bäck (Svenska 
Akademiens Ordlista, 2018). 
 
2. FIBYÅNS LANDSKAP 
 
I detta avsnitt presenteras information som rör landskapet i det avgränsade studieområdet 
kring Fibyån för att på så sätt skapa en bild över hur förhållanden runt ån ser ut. Då inte 
mycket finns skrivet om Fibyån med omnejd består detta kapitel av information taget från 
Vänge Hembygdsförenings hembygdsbok (2007), vilket inte är en akademisk skrift men vars 
information ändå bedömts vara av värde för arbetet då författarna har stor lokalkännedom 
samt intresse för områdets historia. 
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2.1 Jordbruk och bebyggelse 
Jordbruk har länge bedrivits i området runt Fibyån. Bysamhällen med tillhörande jordbruk har 
funnits i Vänge sedan medeltiden (Vänge Hembygdsförening, 2007, s. 44). Vattendrag har 
spelat en viktig roll för lokaliseringen av byar och bebyggelsen har koncentrerats till å-nära 
platser. Den huvudsakliga sysselsättningen för områdets bofasta har varit boskapsskötsel och 
åkerbruk (Vänge Hembygdsförening, 2007, s. 44). Vänge socken hade under 1500-talet arton 
byar med omgivande jordbruksmark (Vänge Hembygdsförening, 2007, s. 46). Vid denna 
tidpunkt finns även Fiby kvarn dokumenterad. Kvarnen benämns första gången år 1538 och 
har enligt vad som dokumenterats använts sedan dess fram till 1925. Kvarnen nyttjade vattnet 
i Fibyån och hade även en bit tillhörande jordbruksmark. Kvarnen står idag oanvänd men 
reparerades senast 1994 då det ses som viktigt att bevara och restaurera kvarnen. Den är 
bevarad i originalskick och därmed har kvarnen ett kulturhistoriskt värde (Vänge 
hembygdsförening, 2007, s. 97-99).  Den industriella utvecklingen medförde att färre 
människor behövdes i jordbruket och arbetskraften alltmer försvann till industrin och 
städerna. Således blev de många byar inom Vänge socken allt mindre (Vänge 
hembygsförening, 2007, s. 50). På den ekonomiska kartan från 1859-63 (bilaga 1) syns 
Vänge vara den största byn, vilket är fallet även idag, med enstaka gårdar utspridda i Vänges 
omnejd.  
 
2.2 Urskog 
Fiby urskog är ett naturreservat beläget 6 km från Vänge tätort. Området fick officiellt 
skyddad status och började benämnas som naturreservat 1966 efter att botanikprofessor 
Rutger Sernander sedan tidigt 1900-tal forskat och drivit kampen för att skydda skogen. 
Sernander menade att skogsområdet sedan bronsåldern varit en skyddad naturskog som 
kommit ett bli av oskattbart värde för forskningen och därmed borde skyddas. Vänge 
hembygdsförening beskriver att området för Fiby urskog ligger avskilt och saknar, förutom 
den väg som idag leder fram till naturreservatets parkering, utfartsvägar vilket bidragit till att 
skogen inte utsatts för någon egentlig avverkning (Vänge hembygdsförening, 2007, s. 67-68). 
Det framgår dock inte vad som menas med egentlig avverkning, och hur påverkan sett ut om 
det funnits någon i mindre skala. Fiby urskog består dels av tallskog och dels av 
hällmarkstallskog. Hällmarkstallskog är sällsynt för södra Sverige och kan växa i Fiby urskog 
eftersom skogen fått förbli i stor utsträckning opåverkad av mänsklig akvititet. Urskogen 
utgör hem för mellan 1100 och 1200 olika arter (Vänge hembygdsförening, 2007, s.67- 69).  
 
3. VATTENRESURSER I SVERIGE 
 
Nedan presenteras för studien relevant information rörande svenska vattenresurser, hur 
vattensystemet fungerar samt hur detta förvaltats och planerar att fortsatt förvaltas. Detta för 
att skapa en övergripande bild av vilka förutsättningar som finns för studiens avgränsade 
område att förändras och bedömas ut miljösynpunkt. 
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3.1 Å-miljöer 
Åar bildas vanligtvis av små bäckar eller rännilar, som tillsammans skapar en å som i sin tur 
är del av vad vi kallar avrinningsområden. En å-miljö är starkt beroende av samverkan med 
den närmaste omgivningen för att fungera väl och skapa goda förutsättningar för de arter som 
lever i den (Oscarsson, 2011, s. 4).  I ån lever en mängd olika växter och djur. I 
bottenmaterialet finns också småkryp samt rester av nedfallna grenar och träd. Iglar, kräftor 
och fisk är exempel på andra djur som lever i åar, och samtliga av dessa är beroende av 
vattenkvalitén och samspelet mellan den omgivande landmiljön (Oscarsson, 2011, s. 8). 
Exempelvis kan nedfallna träd och stenar fungera som skydd för olika djur. Rötter som 
samlats i strandkanten kan skapa hålor där fisk och andra organismer kan gömma sig. Träd 
som växer invid åns kanter skapar också skugga som i sin tur gynnar de arter som är känsliga 
för höga temperaturer.  

Till skillnad från sjöar skapas inte det organiska material, som är basen för allt liv, i första 
hand av mikroskopiskt växtplankton. Istället tillförs det viktiga växtmaterialet i de flesta åar 
genom att bland annat löv, grenar, gräs och insekter faller ned från den omgivande 
vegetationen.  Det är därför viktigt att delar av träd eller grenar får finnas kvar i ån, och även 
att tillräckligt med löv, gräs och barr tillförs (Oscarsson, 2011, s. 8-9). För att underhålla och 
restaurera åar tillförs ofta trädstammar, delar av trädstammar eller grenar. Detta sker i bästa 
fall på naturlig väg, men i områden där åar utsatts för yttre påverkan, exempelvis av jord- eller 
skogsbruk kan dessa åtgärder behövas. Degerman (2008) beskriver att tillförsel av träd och 
grenar har en mängd positiva effekter. Det skapar en mer varierad å-miljö, skapar skyddade 
miljöer för olika arter, håller kvar organiskt material och sediment i ån och skapar höljor som 
ger ån en mer varierad karaktär. Vad gäller höljor skapas bäst förhållanden där trädstammar 
täcker så mycket som möjligt av åns naturliga bredd (Degerman, 2008, s. 55). I mindre åar 
kan trädstammar således ligga tvärs över vattendraget vilket ökar bildningen av höljor och 
därmed också den varierande karaktären i ån. Enligt Degerman (2008) har detta pekats ut som 
den viktigaste faktorn för att öka habitatdiversiteten och skapa skyddade ståndplatser för fisk. 
Ett varierat å-landskap skapar en rik bottendjursfauna och gynnar även fiskar då träden i ån 
bromsar upp vattenflödet något vilket skapar möjligheter för fiskar att leva i områden som 
annars skulle haft alltför hög vattenhastighet (Degerman, 2008, s. 56). 

Åar ändrar karaktär beroende på hur kuperat landskapet är. När ån flyter genom områden 
som är mindre kuperade blir det mer lugnflytande. I allmänhet är det i dessa områden som 
våra bästa jordbruksmarker finns, och här tillförs åar såväl näring som fina lerpartiklar vilket 
skapar risk för att ån grundas upp och växer igen. I dessa områden genomförs också inte 
sällan rätningar av ån, som därigenom förlorar en del av sin biologiska funktion. Förlusten av 
biologisk funktion sker dels genom att förmågan att reducera näringsämnen är sämre jämfört 
med i en å som meandrar, och dels för att det finns färre olika miljöer som gynnar den 
biologiska mångfalden i rätade åar. Det är således viktigt att konstatera att åar och dess 
omgivning inte kan betraktas som två av varandra oberoende ekosystem. Landmiljön och 
åmiljön påverkar varandra i hög grad, och för att förstå hur åns tillstånd ser ut behöver vi även 
beakta hur den kringliggande landmiljön ser ut (Oscarsson, 2011, s. 9).  
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3.2 Svensk vattenförvaltning 
Svensk vattenförvaltning ämnar förbättra landets vatten och skapa en långsiktig hållbar 
förvaltning av såväl sjöar, vattendrag och grundvatten som kustvatten. Förvaltningen drivs i 
enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten som ingår i vattenförvaltningsförordningen. 
Ramdirektivet betyder att samma regler gäller för alla samt att bedömningar görs på samma 
sätt för allt vatten och vilar på två grundpelare; att värna ett naturligt växt- och djurliv i vatten 
samt att säkerställa tillgången på rent vatten för dricksvattenproduktion 
(Vattenmyndigheterna, 2018). Ytterligare en viktig aspekt inom den Svenska 
vattenförvaltningen är att inget vatten får försämras. Arbetet handlar således inte enbart om att 
reparera och förbättra, utan även om förebyggandet av försämrade vattenresurser. EU-
kommissionen har konstaterat att vatten är ett arv som måste skyddas och försvaras, vilket 
också påverkat hur EU-länder förvaltar vattenresurser (Europaparlamentet, 2000, s. 1).   

I Sverige har arbetet organiserats i förvaltningscykler, varje cykel är sex år och den första 
avslutades år 2009. Vattencyklerna innefattar bland annat kartläggning och övervakning av 
vattenresurserna. Detta används som underlag för att besluta om vilka tillstånd som ska gälla 
för respektive vattenförekomst, med tillstånd menas den kvalitét som vattenförekomsten ska 
ha uppnått vid en viss tidpunkt. Inom den Svenska vattenförvaltningen betraktas vatten både 
som ett naturvärde och som en ekonomisk och social resurs vilket bidrar till att kunskap 
behöver spridas till såväl myndigheter, intressenter och privatpersoner (Oscarsson, 2011, s. 3 
& 30). Efter den senast avslutade cykeln, år 2015, konstaterades att 1065 av 1214 
vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt bedömdes vara i riskzonen för att inte 
uppnå god ekologisk status jämfört med föregående förvaltningscykel. Den negativa 
förändringen bedöms främst vara på grund av nya metoder för bedömning 
(Vattenmyndigheterna, 2017, s. 40).  

För att bättre kunna förvalta Sveriges vattenresurser behöver arbetet vara effektivt och 
uppfattas som viktigt och legitimt av alla inblandade. Sverige har därför delats upp i fem 
vattendistrikt som täcker fem huvudsakliga avrinningsområden för att på så sätt kunna 
effektivisera arbetet (Jonsson & Lundqvist, 2006, s. 93). Gränsdragningen för vattendistrikten 
bestäms av naturens vattendelare, utifrån vattenförekomsterna i de geografiska områdena och 
dess samband mellan bassängerna i de omgivande haven; Bottenviken, Bottenhavet, Norra 
Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet (Naturvårdsverket, 2010, s. 6).  

Norra Östersjöns är Sveriges mest tätbefolkade vattendistrikt och innefattar sju län, 
däribland Uppsala. Norra Östersjöns vattendistrikt arbetar med en rad olika problem, med 
övergödning och fysiska förändringar bland de allra allvarligaste (Vattenmyndigheten, 2017). 
Uppsala län karaktäriseras av grunda, näringsrika sjöar och vattendrag. De många 
vattendragen meandrar i sitt naturliga tillstånd genom Uppsala läns jordbrukslandskap och 
kantas av buskar och träd som bidrar med mat och skydd till de vattenlevande djuren 
(Vattenmyndigheterna, 2017). Övergödning och fysisk påverkan, som identifierats som Norra 
Östersjöns största övergripande problem, märks tydligt även här och både jordbruk- och 
skogsbrukslandskapet bidrar till förändrade vattendrag. Uppsala län är under stor påverkan av 
jord- och skogsbruksindustrin och för att effektivisera dessa industrier genomförs rensningar, 
dikningar, uträtningar och kulverteringar. De åtgärder som vidtas till förmån för industrin 
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sätter spår i landskapet och upp emot 70 % av Uppsala läns vattendrag påverkas 
(Vattenmyndigheterna, 2017).   

Vattenmyndigheten för Norra Östersjön fastställde 2016 en åtgärdsplan för distriktets 
vattenförekomster. I denna ingår resultat för vattenförvaltningen i området mellan 2009 och 
2015. Trots att tempot i åtgärdsarbetet ökat sedan 2009 kan få positiva förändringar 
konstateras. Vattenmyndigheterna (2017, s.1) menar att åtgärdsarbetets omfattning fortfarande 
är för liten för att kunna ge önskad effekt. För att möjliggöra att svenskt vatten förblir ett 
självklart och väsentligt hjälpmedel behövs därför ökad kunskap kring vattenresursernas 
tillstånd (Danielsson et al., 2006, s. 7). 

 
4. MILJÖPROBLEM OCH PÅVERKANSKÄLLOR I NORRA 
ÖSTERSJÖNS VATTENDISTRIKT 
 
I detta avsnitt presenteras de av Vattenmyndigheterna identifierade miljöproblem och 
påverkanskällor för Norra Östersjöns vattendistrikt, specifikt de som är relevanta för en å-
miljö. Länsstyrelsen har identifierat en rad olika miljöproblem för Norra Östersjöns 
vattendistrikt, vari Uppsala län ingår. Detta då stora delar av området präglas av den påverkan 
som mänskliga verksamheter har bistått med, vilken ofta tydligt kan avläsas i tillståndet i 
vattenmiljöerna. Till de problem som har störst miljöpåverkan hör övergödning och olika 
typer av fysisk påverkan, framförallt övergödning märks tydligt i landskap som präglas av 
jordbruk och är tätt befolkade (Vattenmyndigheterna, 2017, 41). Vattenmyndigheterna (2017) 
har ett antal miljöproblem i Norra Östersjöns vattendistrikt; övergödning, flödesförändringar, 
konnektivitetsförändringar och morfologiska förändringar. Dessa presenteras nedan i separata 
avsnitt för varje identifierat problem. 
 
4.1 Övergödning 
Övergödning orsakas av hög belastning av näringsämnen eller stora mängder organiskt 
material. Vatten som är påverkat av övergödning är ofta grumligt till följd av en stor mängd 
växtplankton i vattnet. Påverkanskällor som bidrar till övergödning är tillförsel av kväve och 
fosfor till vattendrag. En av de allra största orsakerna till kväve- och fosfortillförsel är 
jordbruk. Jordbruksmark som ligger i anknytning till vattendrag bidrar till läckage från den 
brukade marken som sedan påverkar vattendragen negativt. Jordbruksmarker är även i stor 
utsträckning dominerade av lerjordar vilka är särskilt benägna att läcka fosfor 
(Vattenmyndigheterna, 2017, 41-42).  
 
4.2 Flödesförändringar 
Under generationer har människan förändrat vatten, exempelvis genom att förbättra 
produktionen inom jord och skogsbruk samt möjliggöra bebyggelse. De fysiska förändringar 
som är mest påtagliga är markavvattning, sjö-sänkningar, rätningar och kanaliseringar samt 
vattenkraftens påverkan genom dammar, vattenreglering och torrfåror. Flödesförändringar 
syftar bland annat till reglering av sjöar och vattendrag för att bevattna, producera elkraft, ge 
kylvatten för industriändamål och dricksvatten. Flödesförändringar kan även uppkomma till 
följd av underdimensionerade broar eller vägtrummor. Detta kan exempelvis vara 
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vägtrummor som inte följer vattendragets naturliga bredd, djup och lutning. 
Flödesförändringar påverkar livsmiljön för vattenlevande växter och djur vilket i sin tur 
resulterar i minskning av populationsstorlekar i dessa områden (Vattenmyndigheterna, 2017, 
s. 51-52).  
 
4.3 Konnektivitetsförändringar 
Konnektivitetsförändringar är förändringar som påverkar spridnings- och 
vandringsmöjligheterna i en vattenmiljö negativt, exempelvis dammar och trösklar, men 
också fellagda vägtrummor som bidrar till även konnektivitetsförändringar i ett vattendrag. 
Dessa påverkanskällor påverkar fiskars och bottenlevande djurs förmåga att förflytta sig upp 
och ned i vattensystemet och även transport av organiskt material, näringsämnen och 
sediment. Även kulturhistorisk värdefulla miljöer som idag inte fyller något syfte kan skapa 
konnektivitetsförändringar. Norra Östersjöns vattendistrikt innehar en omfattande mängd 
kulturhistoria knuten till vattenmiljöer, exempelvis vattenkvarnar vilka inte sällan skapar 
konflikt mellan kulturförvaltning och miljöförvaltning (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 54-55).  
 
4.4 Morfologiska förändringar 
Morfologiska förändringar är påverkan på formen och strukturen av ett vattendrag. Exempel 
på detta är muddringar, rätningar, utfyllnader, rensningar, kanaliseringar, invallningar eller 
sjösänkningar. Även bebyggelse bidrar till fysisk påverkan, då närområden till vattendrag 
bebyggs ändras de naturliga avrinningsförhållandena vilket kan leda till minskad markerosion 
och sedimenttransport när vattendrag översvämmas. Infrastruktur, bebyggelse, skogs- och 
jordbruk påverkar alla vattendragens närområde. Ett naturligt närområde utan yttre påverkan 
reglerar avrinningen på ett skonsamt sätt, höga vattenflöden bromsas och låga vattenflöden 
ökar under sommartid då det annars finns risk för uttorkning (Vattenmyndigheterna, 2017 s. 
57). Även rensning av grenar och träd i vattendrag bidrar till morfologiska förändringar. Detta 
är även den största påverkanskällan i vattendrag. Rätningar av vattendrag skapar högre 
vattenhastigheter i vattendragen vilket förändrar vattendragets naturliga struktur och 
bottensubstrat, vilket är det bottenmaterial som bland annat hjälper förmultningsprocessen 
döda växtdelar och annat som annars skulle försämra vattenkvalitén. En ökad vattenhastighet i 
vattendragen bidrar slutligen till mer homogena och utarmade livsmiljöer som bidrar till att 
bevarandet av viktiga livsmiljöer minskar (Vattenmyndigheterna, 2017 s. 57). 
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5. METOD 
 
Nedan presenteras de för studien valda metoderna. Landscape Character Assessment kommer 
i huvudsak att refereras till som LCA. 
 
5.1 Landscape Character Assessment 
För att studera, beskriva och slutligen klassificera Fibyån används metoden Landscape 
Character Assessment. Metoden går ut på att beskriva landskapet och även att identifiera 
mönster och dra kopplingar mellan olika delar i landskapets karaktär. För att vidare förklara 
vad LCA är och hur denna metod används behöver begreppet först beskrivas. Tudor (2014, s. 
8) menar att Landscape Character kan definieras som ett distinkt och igenkännbart mönster 
av karaktärsdrag i ett landskap som skiljer det från andra landskap. Detta kan exempelvis vara 
särskilda jordarter, typer av vegetationer och landanvändningsmetoder (Swanwick, 2012, s. 
9). Med bakgrund av detta kan metoden LCA därefter förklaras som processen av att 
identifiera och beskriva variationen inom landskapets karaktär. Metoden ämnar identifiera och 
beskriva den unika kombinationen av inslag och drag som gör landskap distinkta.  

LCA som metod är viktigt ur flera aspekter. Landskapet är betydelsefullt för människor 
världen över och genom att skapa en stadig och transparent metod kan vi med hjälp av LCA 
skapa en större förståelse för hur våra landskap ser ut och fungerar. Vidare skapar det även 
möjligheter att verka som hjälpmedel i processer gällande bedömning och beslut inom 
förändringsarbete i samhället (Tudor, 2014, s. 8). Genom att beskriva landskapets karaktär 
skapas rumsliga referenser till den information som redan finns, exempelvis rörande 
miljöproblem, vilket sker genom kartläggning av karaktärsområden. I studien av Fibyån 
kommer LCA att användas för att beskriva Fibyåns miljö samt studera hur Fibyåns 
karaktärstyper kan användas i bedömnings- och förvaltningsarbete med hjälp av redan 
definierade miljöproblem och påverkanskällor för området och genom detta skapa ett exempel 
för hur LCA kan användas för en å-miljö (Tudor, 2014, s. 8-10).   

 Slutprodukten av LCA är kartor med beskrivningar av olika karaktärstyper och områden, 
och för att uppnå ett tydligt resultat behövs ett utarbetat syfte vilket definieras i studiens 
inledande skede. Formuleringen av syfte baseras ofta på en rad olika aspekter. På vilken skala 
studien kommer att genomföras, hur studien kommer att integreras med andra ämnen eller 
huruvida intressenter ska inkluderas är exempel på frågor som beaktas i studiens inledande 
skede (Tudor, 2014, s. 19).  

LCA är även viktigt i miljöarbete i stort. Metoden kan bistå med viktiga bidrag i 
miljöskyddsarbete och fungera som en byggsten i arbete som fokuserar på hållbar utveckling. 
Med hjälp av LCA kan vi studera miljöförändringar inom ett område och skapa en ökad 
förståelse för hur ett visst område kan påverkas av utveckling och förändring. Detta används i 
studien för att undersöka på vilket sätt landskapskaraktärsklassificeringen kan användas för att 
studera hur Fibyån påverkats av rådande miljöproblem och hur förvaltningsarbetet av ån kan 
förbättras (Swanwick, 2012, s. 2).  

Oavsett av vilken anledning LCA genomförs bör enligt Tudor (2014) fem huvudsakliga 
principer alltid vidhållas under arbetets gång;  
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• Landskap finns överallt och allt landskap har karaktär 
• Landskap förekommer på olika skalor och LCA kan genomföras på samtliga av dessa 
• Processen av LCA bör involvera förståelse för hur landskapet uppfattas och upplevs 

av människor 
• LCA kan tillhandahålla en bas av bevis från landskapet som i sin tur kan användas för 

att informera i olika beslutsprocesser 
• LCA kan tillhandahålla ett integrerat rumsligt ramverk där en mängd olika variabler 

samverkar för att skapa en bild av våra distinkta landskap. 
 

Arbetet innefattar samtliga punkter men fokuserar huvudsakligen på punkt 4, då den 
slutgiltiga klassificeringen kommer att ligga till grund för en diskussion kring hur ån ser ut ur 
ett miljöperspektiv samt hur åns tillstånd kan förbättras.  

Processen av att genomföra LCA följer fyra steg; formulering av omfång, förstudie, 
fältstudie samt klassificering och beskrivning. Först definieras studiens syfte och omfång, där 
aspekter såsom betoning, detaljnivå och geografisk omfattning bedöms. När ett tydligt syfte 
definierats påbörjas en förstudie där tidigare information och forskning samlas in, denna 
information kan innefatta exempelvis geologi, växtlighet och markanvändning, och berör 
således både naturliga och kulturella faktorer (Swanwick, 2012, s. 13). Den insamlade 
informationen analyseras och en preliminär karaktärisering skapas, varefter fältstudien kan 
inledas. Under fältstudien undersöks först och främst om den preliminära klassificeringen 
stämmer, eventuella korrigeringar noteras samt ytterligare detaljer till de preliminära 
klasserna läggs till. Utöver detta kan även information rörande landskapets form, färger, ljud 
och lukt registreras. När fältarbetet är slutfört skapas den slutgiltiga klassificeringen, där 
landskapskaraktärs-typer och områden beskrivs, huvudsakliga karaktärsdrag identifieras och 
de beskrivna landskapskaraktärs-typerna och områdena kartläggs. Tillsammans utgör dessa 
olika steg den övergripande beskrivningen av LCA. 

I en första övergripande analys av Fibyån skapades fyra övergripande sektioner och 
landskapskaraktärsområden utifrån ortofoto, historiska kartor, terrängkartan samt 
fastighetskartan över bebyggelse, hydrografi och kommunikation. Varje sektion analyserades 
därefter i detalj och utifrån detta skapades ett antal landskapskaraktärstyper. Dessa skapades 
med hjälp av bakgrundsinformation rörande å-miljöer generellt, vattenförvaltning samt 
miljöproblem och påverkanskällor i Östersjöns vattendistrikt. Den insamlade 
bakgrundsinformationen innefattar därmed material både gällande naturliga förutsättningar så 
som geologi och växtlighet, och hur området stått och står under mänsklig påverkan för att på 
så sätt skapa en övergripande bild av hur ån kan bedömas ur vattenförvaltningsperspektiv. 
Resultaten kontrollerades genom en detaljerad fältstudie där de preliminära 
klassificeringskartorna användes som referens. Fältstudien innefattade även insamling av 
ytterligare detaljer som kunde vara av intresse. Utöver landskapskaraktärsområdena 
kontrollerades även de formulerade landskapskaraktärstyperna för att undersöka om några 
korrigeringar behövdes och ytterligare information behövde samlas in. Under fältbesöken 
utformades även mer detaljerade karaktärsdrag i landskapet kring Fibyån som sedan 
adderades till den slutgiltiga klassificeringen. 
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Skalan varpå en karaktärsanalys genomförs kan delas upp i fyra generella omfattningar; 
nationell nivå, läns-nivå, distrikts-nivå, lokal nivå eller platsnivå (Tudor, 2014, 21). Studien 
av Fibyån genomförs på olika skalor både på lokalnivå och platsnivå, för att genom detta 
bättre kunna anpassas till studiens syfte. I resultatdelen presenteras klassificeringskartor 
därför på skala mellan 1:2 500 och 1:30 000, en översiktskarta samt flera mer detaljerade 
kartor. Det är vanligt att landskapsanalyser på lokal nivå genomförs med hjälp av utskrivna 
kartor och linjal då de är så pass små i skala och GIS vanligtvis används i studier som 
omfattar större områden. Det är dock fördelaktigt att använda GIS på lokal skala om 
klassifikationen kommer att användas som utgångspunkt för en vidare undersökning, 
exempelvis för att studera hur ett område står under påverkan av miljöförändring (Swanwick, 
2012, 2. 38).  

Landskapskaraktärsanalysen av Fibyån är hierarkisk och presenterar först en översiktlig 
bild av området, och zoomar sedan in på mindre områden längs ån och presenterar genom 
detta fler och mer detaljerade klassificeringskategorier. 

 
5.2 Visuella indikatorer för att bedöma landskapskvalitét 
I arbetet används inga tidigare framtagna klassificeringssystem för att utvärdera Fibyån. 
Istället studeras kartor samt bredare bakgrundsinformation kring hur åar fungerar och 
förvaltas för att på så sätt kunna hitta indikatorer som kan observeras och sedan användas för 
bedömning av åns kvalitét. Fry et al., (2008) beskriver hur mätbara visuella indikatorer kan 
bidra med värdefulla aspekter till utveckling och användning av landskapskaraktärisering. 
Genom att dela in helheten av vår uppfattning av det visuella landskapet i mätbara 
kännetecken skapas mer objektiva möjligheter att identifiera landskapskaraktär. I sin studie 
beskriver Fry et al., vidare hur de visuella indikatorerna kan appliceras inom forskningen med 
hjälp av landskapsfoton, data över markyta, ortofoto samt fältobservationer. Metoden av att 
identifiera visuella indikationer för bedömning av landskapskvalitét har beskrivits likna LCA 
(Fry et al., 2008), men utan att vara beskrivande och istället endast innefatta den visuella 
karaktären. I denna studie har metoden av visuella indikatorer emellertid använts som en del 
av grunden för att sedan kunna klassificera en å-miljö. För att kunna skapa 
klassificeringskategorier användes metoden av att identifiera visuella indikatorer genom att, i 
likhet med Fry et al., studera ortofoto, data över åkermark, skogsmark, historiska kartor samt 
genom fältbesök för att på så sätt dela in landskapet runt ån i kategorier som sedan används 
för att klassificera Fibyån.   
 
5.3 Geografiska informationssystem (GIS) 
GIS är en användbar forskningsmetod av en mängd olika anledningar. Användning av GIS 
möjliggör insamling, lagring, hantering och analysering av rumslig data, och det är viktigt att 
poängtera att GIS inte enbart är ett verktyg för att skapa kartor, trots att detta är ett vanligt 
resultat av GIS-baserad analys. Lakshmi & Steinberg (2015) beskriver förmågan att hjälpa 
användaren förstå, dra paralleller och se kopplingar mellan faktorer eller variabler med fokus 
på rumsliga förbindelser som GIS mest betydelsefulla egenskap (Lakshmi & Steinberg, 2015, 
s. 4).   
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Med rumslig data menas information kopplad till en specifik plats, exempelvis en adress. 
En exakt definition av GIS är svårformulerad, men främst behövs data, som mer specifikt 
innehar en rumslig komponent. Sammanfattningsvis är GIS ett program för analys, och är 
användbart för att undersöka, visualisera och producera information som hämtats från de data 
som lagras (Lakshmi & Steinberg, 2015, s. 6). GIS används i studien för att visualisera och 
beskriva data från Fibyån och på så sätt skapa grunden för en vidare diskussion kring 
landskapskaraktärsanalysens roll i förvaltningen av å-miljöer samt hur Fibyån specifikt kan 
bedömas och utvärderas ur förvaltningssynpunkt. GIS kan med fördel användas vid 
genomförande av landskapskaraktärsanalyser inte bara för att på ett enkelt sätt visualisera 
karaktärsområden, men också för att skapa flexibilitet i ändringar av hur dessa visualiseras. 

Vidare är det viktigt att komma ihåg att GIS är en förenkling av verkligheten, oavsett 
vilken typ av analys som genomförs. Studiens resultat baseras på denna förenkling av 
verkligheten och inte på den faktiska verkligheten. Klassificeringen av Fibyån är således en 
förenklad version av å-miljön, uppdelad i fyra övergripande sektioner med tillhörande 
landskapskaraktärsområden och landskapskaraktärstyper som har som mål att skapa en så 
detaljerad bild som är möjligt i GIS, men är fortfarande inte på sådan detaljnivå att en exakt 
bild av området presenteras (Lakshmi & Steinberg, 2015, s. 301). Detta är något som bör 
beaktas när det material som producerats med hjälp av GIS används som underlag för 
diskussion kring beslutsfattande. 

Oavsett vilken typ av analys eller undersökning som genomförs med hjälp av GIS bör ett 
antal olika steg följas för att skapa en god undersökningsprocess. Först identifieras vilket 
geografiskt område som studien kommer att innefatta. Detta innebär även att avgränsa vilka 
särskilda egenskaper inom det valda området som ska ingå i undersökningen och skapa sig en 
god bild av undersökningsområdet samt de element som kommer att undersökas. Sedan 
identifieras olika kategorier som ringar in för studien viktiga aspekter, och mer specifikt vad 
dessa aspekter är (Lakshmi & Steinberg, 2015, s. 54).  

Fyra övergripande sektioner skapades i GIS Arc Map 10.4.1 genom att studera ortofoto, 
kartunderlag över skogsmark och åkermark, historiska kartor (bilaga 1) samt annan relevant 
bakgrundsinformation om Fibyåns närområde. Tillsammans skapade detta en bild av vilka 
olika komponenter som finns längs åns olika delar. Olika karaktärsdrag som observerades var 
bland annat bostadshus, bondgårdar, åkrar i bruk, tidigare brukade åkrar och skog. De olika 
komponenterna utvärderades sedan för att skapa de fyra olika sektionerna. Detta skedde 
genom att utvärdera i vilka områden aktivt jordbruk förekom, vart bebyggelsen var belägen, 
var naturreservatets gränser var dragna samt på vilka platser historisk åkermark förekom. 

Vidare beaktades potentiella risker med användning av GIS under arbetets gång för att 
säkerställa ett tillförlitligt resultat. Lakshmi & Steinberg (2015) menar att vetskapen om vad 
som studeras, vilken typ av data som krävs samt hur data ska samlas in och utvärderas är 
frågor som alla influeras av GIS-program, men som inte bör dikteras av programmet. Det är 
således mycket viktigt att ett tydligt utarbetat syfte finns, för att undvika att GIS dikterar 
resultaten vilket vidare kan resultera i felaktiga resultat.  
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5.4 Foton 
För att samla in material till klassificeringen genomfördes två fältbesök till Fibyån. Vid varje 
besök samlades material in genom foton, både med hjälp av mobilkamera och med hjälp av 
drönare. Drönaren användes för att effektivisera insamlingen samt för att skapa en bättre 
översiktlig bild av hur området kring Fibyån ser ut.  Drönare har tidigare använts av bland 
annat skogsstyrelsen och har flera positiva effekter då de menar att användningen gör 
fältarbetet säkrare, mer heltäckande och effektivt (SVT, 2017). Drönaren användes för de 
områden längs Fibyån där landskapet är öppet och kompletterades med observationer som 
skedde till fots samt foton med hjälp av mobilkamera längs med åns skogbevuxna delar.  
 
5.5 Metodologiska avgränsningar 
Landskapskaraktärsanalysen och klassificeringen har avgränsats till att avse landområdet 
närmast ån (Figur 1, se s. 19). Den inhämtade data som använts under studien, så som vägar, 
vatten och byggnader, avser således endast områdena närmast ån. Resterande information från 
kartunderlagen har avsiktligt plockats bort och visualiseras inte på kartorna. 
Landskapskaraktärstyperna är utformade efter bakgrundsinformation om hur åar generellt 
fungerar (Oscarsson, 2011) och det är således meningen att dessa ska gå att applicera på olika 
typer av åar. I denna specifika studie används de enbart på Fibyån. 
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6. RESULTAT 
 
Resultatet av landskapskaraktärsanalysen och landskapskaraktärsklassificeringen presenteras 
nedan i avsnitt uppdelade efter respektive karaktärsområde. Resultatet presenteras med hjälp 
av klassificeringskartor, foton och text. Klassificeringen presenteras i ett antal olika kartor. 
Inledningsvis presenteras en översiktskarta över området för att visa på huvudsaklig 
markanvändning, vegetation och bebyggelse. Sedan presenteras varje sektion i separata 
avsnitt. Uppdelningen av varje karaktärsområde i flera kartor har skett för att på ett tydligt sätt 
kunna presentera landskapskaraktärstyper och detaljerade karaktärsdrag. 
 
6.1 Fältobservationer 
Under de två fältbesöken kunde underlagen för de fyra övergripande klassificeringsområdena 
som skapades under förstudien bekräftas. Samtliga av de formulerade underklassificeringarna 
observerades i olika utsträckningar under fältobservationerna.  
 
6.2 Landskapsklassificering 
Fibyån har delats in i fyra huvudsakliga sektioner, samt fyra olika landskapskaraktärsområden 
och ett antal olika landskapskaraktärstyper som har skapats för området, vilka redovisas nedan 
i Tabell 1. Området längs Fibyån är ett varierat landskap som besitter en mängd olika 
egenskaper. Ån tar sin början i Fiby Urskog, ett naturreservat med barrskog och sånär som 
orörd vegetation. Vid naturreservatets slut fortsätter Fibyån genom marker som tidigare 
använts för odling, men som sedan tidigt 1900-tal fått växa fritt utan påverkan från jordbruk 
(Vänge Hembygdsförening, 2007, s. 97-99). Här finns även den gamla skogsvaktarstugan, 
som än idag används, samt en vattenkvarn. De tidigare brukade markerna övergår i aktiv 
jordbruksmark vilka sedan präglar stora delar av Fibyåns framfart. Slutligen rinner ån in i 
tätorten Vänge, som karaktäriseras av hus och andra byggnader nära ån. 

 
 

Sektioner Landskapskaraktärsområden Landskapskaraktärstyper 
1. Urskogslandskap Åkermark 

Historisk åkermark 
Öppen skogsmark 
Trädbevuxen skogsmark 
Bebyggelse 

Å-nära träd och buskar 
Enstaka träd 
Nedfallna trädstammar 
Vägtrummor 
Kulturhistoriska objekt 
Meandring 
Rätningar 
Ytblock 

2. Historiskt 
jordbrukslandskap 
3. Modernt 
jordbrukslandskap 
4. Bebyggt landskap 
 

Tabell 1. Klassificeringstabell för å-miljöer. 
 
 
 
För att visualisera hur olika sektioner, landskapskaraktärsområden och 
landskapskaraktärstyper samspelar med varandra har ett klassificeringsschema skapats. I 
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Tabell 2 redovisas vilka landskapskaraktärsområden samt vilka landskapskaraktärstyper som 
förekommer i respektive sektion. 

Tabell 2. Klassificeringsschema för Fibyån. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassificeringsschema Sektion 1: 
Urskogslandskap 

Sektion 2: 
Historiskt 
jordbrukslandskap 

Sektion 3: 
Modernt 
jordbruksla
ndskap 

Sektion 4: Bebyggt 
landskap 

Landskapskaraktärso
mråden 

Trädbevuxen 
skogsmark, Öppen 
skogsmark 

Trädbevuxen 
skogsmark, Öppen 
skogsmark, Historisk 
åkermark, Åkermark 

Trädbevuxen 
skogsmark, 
Öppen 
skogsmark, 
Åkermark 

Trädbevuxen 
skogsmark, Öppen 
skogsmark, Bebyggelse 

Landskapskaraktärs- 
typer 

Å-nära träd och 
buskar, Enstaka 
träd, Nedfallna 
trädstammar, 
Ytblock 

Å-nära träd och 
buskar, Ytblock, 
Kulturhistoriskt 
objekt 

Å-nära träd 
och buskar, 
Vägtrumma, 
Meandring, 
Rätning 

Å-nära träd och buskar, 
Meandring 
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6.2.1 ÖVERSIKTLIG LANDSKAPSBILD 
Nedan presenteras en översiktskarta för Fibyån som går efter ovan nämnda sektioner och 
landskapskaraktärsområden. Utöver dessa visualiseras även Fibyån, Fibysjön och Fiby 
urskog. En kortare presentation av varje sektion följer för att visa på vad som låg till grund för 
sektionernas utformning.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta för Fibyån i skala 1: 30 000 som visar de fyra sektionerna samt vilka 
landskapskaraktärsområden som förekommer i respektive sektion. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan bebyggelse, GDS-fastighetskartan hydrografi, 
GDS-terrängkartan (åker, skog, vattenyta, bebyggelse), © Lantmäteriet. 
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Sektion 1 – Urskogslandskap 
Området består av trädbevuxet skogslandskap av barrträdstyp. Stora delar av området är 
skyddat med naturreservatsstatus och skogen har därför fått växa fritt. 

Sektion 2 – Historiskt jordbrukslandskap 
Området består till stor del av trädbevuxen skogsmark samt viss åkermark och öppet 
skogsmark. Området närmast ån är dock klassat som historisk jordbruksmark, då den stått 
obrukad sedan 1800-tal. 

Sektion 3 – Modernt jordbrukslandskap 
Området består till största del av åkermark. Nästintill all mark närmast ån brukas vilket 
således medför att åkerbruket karaktäriserar hela området 

Sektion 4 – Bebyggt landskap 
Området karaktäriseras av Vänge tätort som breder ut sig längs med åns norra sida. På södra 
sidan ån finns även en del åkermark. Utöver detta finns även mindre bitar trädbevuxen 
skogsmark samt öppen skogsmark. 
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6.2.2 SEKTION 1 - URSKOGSLANDSKAP 
 

 
Figur 2. Klassificeringskarta över Urskogslandskap i skala 1: 5 000 som visar enstaka träd längs med 
åns bägge sidor nedfallna trädstammar i ån samt ytblock i nordlig riktning. 
Kartunderlag: GDS-ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-terrängkartan (skog, blockig 
mark), © Lantmäteriet. 
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Figur 3. Klassificeringskarta över Urskogslandskap i skala 1:1 4000. Kartan visar enstaka träd längs 
med ån samt nedfallna trädstammar och å-nära träd och buskar. 
Kartunderlag: GDS-ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-terrängkartan (skog, blockig 
mark), © Lantmäteriet. 
 
Urskogslandskapet karaktäriseras av barrträd som står med ca 0,5-3 m mellanrum invid ån. 
Just längs med ån är vegetationen mindre tätvuxen än i andra delar av urskogen. De skapar 
partier med skugga men släpper även igenom solljus (Figur 4). Träden släpper ifrån sig barr, 
grenar och bark som ligger i och invid ån. Trädstammarna står på vissa platser precis på å-
kanten, och på vissa platser mellan några decimeter och en meter från vattnet. Runt träden 
finns även mindre grenar och rötter. Vattnet är grunt och klart. 
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Figur 4. Foto av enstaka träd invid ån i Fiby urskog. Fotot illustrerar även trädens avstånd till 
varandra samt närhet till ån. Fotot är taget den 11 maj 2018 i nordvästlig riktning. 
 
Vid ett flertal platser längs ån finns nedfallna trädstammar, träd som av naturliga orsaker fallit 
ned i ån och således fått förbli där. De visualiseras på kartan med de bruna streck som går 
diagonalt över ån samt i Figur 5. 
 

 
Figur 5. Foto av nedfallna trädstammar i Fiby urskog. Fotot illustrerar även hur dessa är belägna i 
ån samt omgivande enstaka träd. Fotot är taget den 11 maj 2018 i nordlig riktning. 
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I urskogen finns även ytblock som syns sticka upp ur marken, på dessa platser är landskapet 
även mer kuperat. Ytblocken ligger invid åns kant. Även större stenar finns i dessa områden, 
både invid åkanten och liggandes i vattnet. Ån har både lugnflytande områden och områden 
där vattnet är mer strömt. De strömma partierna syns i delar av ån där stenar och block finns. 
 

 
Figur 6. Foto av trädstammar, ytblock samt stenar i Fiby urskog. Fotot är taget den 11 maj 2018 i 
nordlig riktning. 
 
Närmare naturreservatets östra gräns, vilken angränsar den historiska jordbruksmarken, finns 
å-nära träd och buskar, träd och buskar som växer tätt intill varandra mycket nära åns kant. 
Flertalet träd och buskar som står nära ån lutar nedåt mot vattnet. Landskapet är här något mer 
öppet och annan vegetation finns i form av träd och buskar som inte är av barr-typ (se Figur 
7). 

 

 
Figur 7. Foto av å-nära träd och buskar i Fiby urskog. Fotot illustrerar även hur landskapet blivit 
mer öppet samt klart vatten. Fotot är taget den 11 maj 2018 i västlig riktning. 
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6.2.3 SEKTION 2 - HISTORISKT JORDBRUKSLANDSKAP 
 

 
Figur 8. Klassificeringskarta över historiskt jordbrukslandskap i skala 1: 3000. Kartan visar den 
historiska åkermarken, å-nära träd och buskar samt ett kulturhistoriskt objekt i form av en 
vattenkvarn. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan bebyggelse, GDS-fastighetskartan hydrografi, 
GDS-fastighetskartan kommunikation, GDS-terrängkartan (åker, skog, blockig mark), © Lantmäteriet. 

 
Det historiska jordbrukslandskapet präglas av åkermark som senast brukats under 1800-tal. På 
Fibyåns södra sida finns den gamla vattenkvarnen, som bevarats i originalskick och idag ses 
som kulturhistoriskt värdefull. På åns norra sida finns ett boningshus med tillhörande mindre 
hus runt om. Längs åns kanter finns öppna partier utan annan vegetation än gräs, samt partier 
med å-nära träd och buskar, som precis som i andra sektioner står mycket tätt, nära kanten och 
på vissa ställen lutar nedåt vattnet. Närmast kvarnen och boningshuset står buskarna och 
träden tätt. I Figur 9 syns vattenkvarnen till vänster, delar av boningshuset till höger, samt ån, 
som omgiven av träd och buskar flyter mellan dem.  
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Figur 9. Foto av å-nära träd och buskar samt vattenkvarn invid Fibyån. Fotot är taget den 11 maj 
2018 i västlig riktning. 
 
De delar där träd och buskar lutar över vattnet faller mindre grenar och löv ned i ån. Ytblock 
finns nära ån vilket på vissa platser längs ån syns tydligt. Landskapet är överlag något mer 
kuperat. Stenar och block sticker upp ur marken invid och i ån, och här är vattnet också mer 
strömt. 
 

 
Figur 10. Strömt parti av Fibyån i Historiskt jordbrukslandskap. Bilden är tagen den 11 maj 2018 i 
västlig riktning. 
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I Figur 10 syns ett mer strömt parti av ån, samt stenblock som sticker upp längs med åns kant. 
Landskapet syns även stiga gradvis uppåt åt höger samt luta något nedåt i åns färdriktning. 

 

 
Figur 11. Strömt parti av Fibyån med å-nära träd och buskar i Historiskt jordbrukslandskap. Bilden 
är tagen den 11 maj 2018 i östlig riktning. 
 
Ytterligare ett strömt parti med buskar och grenar som hänger ned över ån syns i Figur 11. I 
bildens nederkant syns även stenblock sticka fram. Längre bort från ån karaktäriseras det 
historiska jordbrukslandskapet, som tidigare nämnt, av tidigare brukad mark. Gräset är högre 
och något mer torrt. Ån är något djupare i detta parti, vattnet är klart. 
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6.2.4 SEKTION 3 - MODERNT JORDBRUKSLANDSKAP 

 
Figur 12. Klassificeringskarta över modernt jordbrukslandskap i skala 1: 3000. Kartan visar 
meandring, å-nära träd och buskar samt en vägtrumma. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-fastighetskartan 
kommunikation, GDS-terrängkartan (åker, skog), © Lantmäteriet. 

 
I sektion 3, det moderna jordbrukslandskapet vilket också är studiens största sektion, präglas 
ån till en början av å-nära träd och buskar. Runt omkring breder åkermarken ut sig. Ån visar 
även upp tydliga tecken på meandring. Här korsar Fibyån en väg vilket medfört att det byggts 
en vägtrumma. I denna del av å-landskapet, där mycket träd och buskar finns längs kanten, är 
ån smalare. Vägtrumman är därför även den av något smalare modell. Vattnet i ån är 
periodvis mycket lugnflytande. Även i denna sektion syns grenar och löv falla ned i ån från 
kringliggande träd, framför allt där träden och buskarna lutar nedåt mot vattnet. Bland träden 
och buskarna i det moderna jordbrukslandskapet finns även vass och gräs. I Figur 13 syns 
vägtrumman med omgivande vass och gräs. I förgrunden syns delar av buskar. Vägtrumman 
är något smalare än själva ån. Genomgående för det moderna jordbrukslandskapet är att 
vattnet är av grumlig karaktär och går i en brun nyans.  
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Figur 13. Foto av vägtrumma i modernt jordbrukslandskap illustrerar hur storleken på vägtrumman 
är något smalare än åns bredd. Fotot är taget den 11 maj 2018 i västlig riktning. 
 
Å-landskapet uppvisar meandring av varierande grad. I Figur 14 syns en lätt meandrande del 
av ån, kantad av å-nära träd och buskar. Träden och buskarna syns stå tätt intill å-kanten som 
skyms av den omgivande vegetationen. 

 

 
Figur 14. Drönarbild av Fibyån som kantas av å-nära träd och buskar i modernt jordbrukslandskap. 
Bilden är tagen 11 maj 2018 i nordvästlig riktning. 
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Figur 15. Klassificeringskarta över modernt jordbrukslandskap i skala 1:3 000. Kartan visar 
rätningar. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-terrängkartan (åker), © 
Lantmäteriet. 
 
Ån övergår sedan i ett område starkt präglat av rätningar. Ån är således rak, det finns få träd 
och buskar och ån omges endast av åkermark. Landskapet är öppet, och ån karaktäriseras 
överlag av lugnflytande vatten. I Figur 16 syns delar av det rätade området där ån, förutom 
åkermarken, endast kantas av gräs. Få områden med skugga kan observeras i denna del av ån. 
Jordbruksmarken är belägen ca 1,5-2 m från åns kant.  
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Figur 16. Drönarbild av rätat område i modernt jordbrukslandskap. Bilden illustrerar även avstånd 
till åkermark och avsaknaden av träd och buskar. Bilden är tagen den 11 maj i nordlig riktning. 
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Figur 17. Klassificeringskarta över modernt jordbrukslandskap i Skala 1: 3000. Kartan visar både 
viss rätning samt meandring, å-nära träd, ett större hus samt vägtrumma. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-fastighetskartan bebyggelse, 
GDS-fastighetskartan kommunikation, GDS-terrängkartan (åker, skog), © Lantmäteriet. 
 
Vidare kan ytterligare en vägtrumma observeras utmed ån. Det rätade området övergår i ett 
mer föränderligt å-landskap. Närmare vägtrumman finns ett antal å-nära träd och buskar. I 
denna del av landskapet är ån bredare än tidigare, och vägtrumman är även den av bredare 
modell. Figur 18 visar hur ån är bredare på ena sidan vägtrumman för att sedan smalna av 
efter vägtrummans slut. 
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Figur 18. Drönarbild av vägtrumma i modernt jordbrukslandskap som även illustrerar hur ån smalnar 
av åt sydväst. Bilden är tagen den 11 maj 2018 i sydvästlig riktning. 
 
Även efter vägtrumman förekommer å-nära träd och buskar. Träd och buskar fortsätter att 
förekomma medan ån börjar meandra förbi ett antal större byggnader som utgör en bondgård. 
 

 
Figur 19. Drönarbild av lättare meandring med enstaka träd och buskar i modernt jordbrukslandskap. 
Bilden är tagen den 11 maj 2018 i sydvästlig riktning.  
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Figur 20. Klassificeringskarta över modernt jordbrukslandskap i Skala 1: 3000. Kartan visar ett 
meandrande landskap. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-fastighetskartan bebyggelse, 
GDS-fastighetskartan kommunikation, GDS-terrängkartan (åker, skog), © Lantmäteriet. 
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Landskapet kring ån karaktäriseras fortsättningsvis av lättare meandring samt få å-nära träd 
och buskar med undantag för sporadisk förekomst av denna vegetation. I huvudsak är 
landskapet öppet och ån flyter förbi åkermark och öppet skogslandskap. Få områden med 
skugga kan återfinnas längs med ån. Fibyån är här både omgiven av öppen åkermark och 
öppen skogsmark med enstaka å-nära träd och buskar. Där åkermarken förekommer ligger 
den ca 2 m från vattnet. Gräs syns längs åns kanter. 
 

 
Figur 22. Klassificeringskarta över modernt jordbrukslandskap i Skala 1: 3000. Kartan visar ett 
längre parti med rätningar. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-fastighetskartan 
kommunikation, GDS-terrängkartan (åker, skog), © Lantmäteriet. 
 
Genom den sista delen av det moderna jordbrukslandskapet är Fibyån rätad. Återigen är 
landskapet öppet, åkermarken är belägen ca 1,5 m från åns kant. Här förekommer inga träd 
eller buskar vilket medför att inga områden med skugga kan observeras. Endast gräs 
förekommer längs med ån och kan på vissa platser observeras i vattnet. Vattnet är också 
lugnflytande. I Figur 22 visas en del av det rätade området som i stora drag karaktäriserar hur 
resterande av det rätade området ser ut. I Figur 23 visas en närbild på gräs som på vissa 
platser i det rätade området kunde observeras.   
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Figur 23. Drönarbild över rätat område med nära belägen åkermark i modernt jordbrukslandskap. 
Bilden är tagen den 10 maj 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 24. Drönarbild av rätning med gräs som syns i ån och illustrerar även vattnets bruna nyans. 
Bilden är tagen den 10 maj 2018. 
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6.2.5 SEKTION 4 - BEBYGGT LANDSKAP 
 

  
Figur 25. Klassificeringskarta över bebyggt landskap i Skala 1: 2500. Å-nära träd, bebyggelse samt 
åkermark. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-fastighetskartan 
kommunikation, GDS-fastighetskartan bebyggelse, GDS-terrängkartan (åker, skog, bebyggelse), © 
Lantmäteriet 
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Figur 26. Klassificeringskarta över bebyggt landskap i Skala 1: 2500. Kartan visar en mer detaljerad 
bild av å-nära träd, hus som ligger intill ån samt nära belägen åkermark. 
Kartunderlag: GDS-Ortofoto, GDS-fastighetskartan hydrografi, GDS-fastighetskartan 
kommunikation, GDS-fastighetskartan bebyggelse, GDS-terrängkartan (åker, skog, bebyggelse), © 
Lantmäteriet. 
 
Det bebyggda landskapet karaktäriseras av hus som är belägna nära ån, å-nära träd och buskar 
samt meandring och åkermark. Åkermarken är belägen på åns sydvästra sida medan 
bebyggelsen är belägen på den nordöstra sidan. De buskar och träd som förekommer nära åns 
kant lutar i stor utsträckning nedåt mot vattnet, löv och grenar förekommer även i vattnet samt 
invid å-kanten. Åkermarken ligger ca 2-3 m från åns kant. Ån meandrar lätt och är här något 
bredare än tidigare. De hus som ligger närmast ån är belägna ca 2 m från åns kant.  
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Figur 27. Foto av hus i bebyggt landskap som visar på avståndet från bebyggelse till ån samt å-nära 
träd och buskar. Fotot är taget den 10 maj 2018 i sydlig riktning. 
 

 
Figur 28. Foto av hus i bebyggt landskap som visar på avståndet från bebyggelse till ån samt å-nära 
träd. Bilden är tagen den 10 maj 2018 i nordvästlig riktning. 
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7. DISKUSSION 
 
Här diskuteras de resultat som presenterats i tidigare kapitel utifrån listan över definierade 
miljöproblem och påverkanskällor för Norra Östersjöns vattendistrikt. Kopplingar dras även 
till övrig bakgrundsinformation som presenterats i uppsatsen. Diskussionskapitlet är uppdelat 
efter respektive frågeställning för att på så sätt skapa tydlighet i vilka resultat som 
framkommit. 

Hur kan en å klassificeras i olika karaktärsområden och karaktärstyper utifrån den 
omgivande landmiljön? 
Eftersom uppsatsen inte hade för avsikt att göra några mätningar eller prover av själva ån, 
utan tog avstamp i den beskrivande metoden LCA som beaktar andra aspekter än faktiska 
värden, behövdes åns kringliggande miljö studeras och beskrivas. En karaktärsbeskrivning av 
enbart vattendraget i sig hade inte gett en tillräcklig grund för vidare analys och diskussion 
kring ån ur ett vattenförvaltningsperspektiv. För att skapa en grund för klassificering av den 
omgivande miljön är bakgrundsinformation i form av flygfoto samt underlagsdata i form av 
skogsmark, åkermark, vägar, vatten samt historiska kartor av stor vikt, liksom i 
klassificeringar av andra landmiljöer. Genom att leta efter visuella indikatorer i det landskap 
som studerades på ortofoto och kartunderlag kan olika kategorier skapas (Fry et al., 2008). 
Perspektivet av att dela in landskapet i visuella kategorier vidhölls även under fältbesöken till 
Fibyån för att skapa tydligare och mer detajerade kategorier. För att skapa bästa möjliga 
förmåga att genom klassificeringen dra kopplingar mellan olika delar av å-miljön kan 
konstateras att klassificeringar i större skala form av landskapskaraktärsområden till en början 
behöver genomföras. Dessa talar för de större faktorer som kan tänkas påverka ån, så som 
exempelvis jordbruk eller skogsmark.  

Vidare kan det konstateras att en tydlig analys av ån med hjälp av den omgivande 
landmiljön inte kan genomföras med endast en analysnivå, utan kräver två olika perspektiv. 
Termen lokal nivå beskrivs i litteraturen (Tudor, 2014, s. 21) ske på skala 1: 20 000. I studie 
av Fibyån skapades dock översiktskartan i skala 1: 30 000 vilket är strax över lokal nivå då 
denna skala skapade en bättre översiktlig bild av områden som omger Fibyån. För att sedan 
skapa en detaljerad bild som kan ligga till grund för analys av själva ån behövdes ytterligare 
en analys på platsnivå, som enligt metodlitteraturen är på skala ca 1: 2500 (Tudor, 2014, s 
.21). Den lokala analysnivån möjliggör övergripande analyser medan platsnivå-analysen 
möjliggör en mer detaljerad analys av såväl omgivningen närmast som ån själv. Vid 
utförandet av klassificeringen på platsnivå kunde dock ingen analys på specifikt skala 1: 2500 
genomföras, utan pendlade mellan 1: 2500 – 1: 4000. För att sedan skapa kategorier av 
landskapskaraktärsområden och typer för det omgivande landområdet, bör även 
bakgrundsinformation om hur åar ser ut och fungerar som tydligt beskriver fysiska attribut 
och karaktärsdrag beaktas. Information så som hur vissa arter lever av ån genom nedfallna 
grenar och löv, hur andra å-levande arter söker skydd i skugga eller hur åar påverkas av 
solljus bidrar med viktiga aspekter till klassificeringen av landmiljön närmast ån (Oscarsson 
2011, s.8) och användas som bakgrund för klassificeringen. Uppsalaområdet är starkt präglat 
av jordbruk vilket resulterat i att rätningar, och dikningar förekommer i hög grad 
(Vattenmynndigheterna, 2017) vilket också hjälper till att skapa karaktärsområden för ån. 
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Detta är också ett typexempel på hur ån och den kringliggande miljön samverkar med 
varandra. 

 Den forskning som resulterat i definitionen av miljöproblem och påverkanskällor i 
Uppsalaområdet är viktig genom hela klassificeringsprocessen, under förstudien såväl som 
under fältarbete och slutgiltig klassificering (Tudor, 2014, s.18). Genom att studera de 
miljöproblem och påverkanskällor som råder i området kring ån kan olika attribut identifieras. 
Övergödning identifieras som ett av de största problemen runt Fibyån med kväve- och 
fosfortillförsel i ån som följd av jordbruk. På så sätt identifieras jordbruksmark som en 
potentiell klassificeringskategori, med grumliga vatten som fysiskt attribut för denna typ av 
påverkan (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 41-42). Flödesförändringar skapas bland annat av 
markavvattning, kanaliseringar, rätningar eller underdimensionerade vägtrummor, som också 
är ett resultat av konnektivitetsförändringar, och skapar därmed tydliga 
klassificeringskategorier (Vattenmyndigheterna, 2017, s.51-55). Morfologiska förändringar 
yttrar sig även dessa genom rätningar, men också i områden där bebyggelse förekommer nära 
ån, rensning av träd, grenar och löv (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 57). Således kunde 
bebyggelse, rätningar samt å-nära träd och buskar identifieras som olika 
landskapskaraktärsområden och landskapskaraktärstyper för att visa på eventuell påverkan.   

Hur kan karteringen av Fibyån och indelningen av dess sträckning i olika 
klassificeringsområden visa på vilket sätt ån har påverkats av de miljöproblem och 
påverkanskällor som definierats för Norra Östersjöns vattendistrikt? 
Samtliga landskapskaraktärsområden och landskapskaraktärstyper visar på olika sätt hur 
Fibyån påverkas av rådande miljöproblem och påverkanskällor. Stora delar av det område 
som Fibyån flyter igenom har länge präglats av jordbruk vilket med stor sannolikhet läcker 
kväve och fosfor till ån. De delar av Fibyån som modernt jordbrukslandskap omgiven av 
åkermark är grumligt och har en brun färg (se Figur 24) vilket är ett tydligt tecken på 
övergödning till följd av jordbruk (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 41-42). Vidare finns flera 
längre områden där Fibyån rätats. I dessa områden är ån bredare och följer en likartad form 
under längre sträckor. Det finns inte heller några träd eller buskar längs åns kanter vilket 
bidrar till att tillräckligt med biologiskt material inte kan tillföras, samt att dessa delar saknas 
skydd mot solljus. Rätningarna bidrar till flödesförändringar, och eftersom forskning visat på 
att åar som påverkats av exempelvis rätningar uppvisar lägre populationsstorlekar av arter är 
möjligheten stor att detta förekommer även i Fibyån (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 51-52) 
då arterna i dessa delar av Fibyån utarmas.  

I motsats till rätningarna finns delar av Fibyån som meandrar. Meandring är ett tecken på 
att ån har ett mer naturligt närområde utan yttre påverkan, vilket bidrar till att avrinningen 
reglerar på ett skonsamt sätt där höga vattenflöden bromsas och låga vattenflöden ökar under 
sommartid (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 57).  Detta hjälper bland annat till att motverka 
uttorkning och Fibyåns meandrande delar bidrar således till en bättre och mer skonsam 
livsmiljö för olika arter. De meandrande delarna av ån förekommer i stor utsträckning i det 
moderna jordbrukslandskapet. Trots att denna sektion uppvisar tecken på stark negativ 
påverkan från jordbruket, finns det även delar där förhållanden ser bättre ut, i synnerhet där ån 
meandrar. 
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Underdimensionerade vägtrummor är ett tecken på både flödesförändringar och 
konnektivitetsförändringar. För Fibyån har två vägtrummor identifierats, av olika karaktär. 
Den ena vägtrumman är tydligt underdimensionerad (Figur 13). Trumman är smalare än åns 
naturliga bredd på den specifika platsen. Den är även helt rund, vilket gör att den inte heller 
följer åns naturliga djup. Det är således sannolikt att de å-levande arternas populationsstorlek, 
och fiskar och andra bottenlevande djurs förmåga att förflytta sig upp och ner i vattendraget 
påverkas av den underdimensionerade vägtrumman. Vad gäller den andra vägtrumman är 
denna mycket olik den första (Figur 18). Bredden på trumman är densamma som åns 
naturliga bredd. Vidare är den inte helt rund, utan är istället avskuren i nederkant, vilket 
skapar en ”bågform” och kan anpassas till hur bred ån är. Tillsammans skapas dessa två 
faktorer bättre förutsättningar för arternas populationsstorlekar att växa samt för andra å-
levande djur att flytta sig upp och ned. Den senare vägtrumman visar även på skillnader 
mellan rätade och icke-rätade områden. Rätningarna upphör på andra sidan vägtrumman 
(Figur 18) och ån får direkt en smalare och mer oregelbunden form.  

Vidare kan konnektivitetsförändringar även ta sig uttryck i åar på grund av 
kulturhistoriska objekt, vilket förekommer på en plats längs Fibyån i form av en vattenkvarn. 
Vattenkvarnen, som är belägen i det historiska jordbrukslandskapet, ligger nära ån men kan 
inte tydligt påvisa en påverkan på vattnet. Då kvarnen har stort kulturhistoriskt värde för 
lokalsamhället har avvägningen gjorts att låta denna stå kvar. Ån har i området som flyter 
förbi kvarnen en naturlig karaktär med tät vegetation, block och strömma partier (Figur 9 & 
10) och visar inga tydliga tecken på negativ påverkan. Att ingen påverkan kan konstateras tas 
ändå med i resultatet av studien då det betraktas som ett resultat att betrakta kvarnen som icke 
påverkande. Vidare beskrivs kulturhistoriska objekt av Vattenmyndigheterna (2017, s. 54-55) 
som miljöer som ofta inte fyller någon funktion i dagens samhälle. Då vattenkvarnen vid 
Fibyån av allt att döma är värdefull för närområdet och dess invånare (Vänge 
Hembygdsförening, 2007, s. 73) finns därför ingen anledning att se den som överflödig i 
området. 

Vad gäller vegetation kan det tänkas att rensningar av träd, grenar och löv förekommit i 
olika delar av Fibyån. I samband med rätade områden syns inget av det ovan nämnda i ån. Då 
dessa delar av ån omgärdas av jordbruksmark kan det tänkas att markägare vill undvika att ån 
översvämmas och därmed påverkar jordbruksmarken negativt. Att utöver rätningarna även 
rensa ån på biologiskt material för att skapa ett mer effektivt vattenflöde för att således 
undvika översvämningar (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 57). Fibyån har emellertid andra 
delar där vegetation av olika slag, både barr- lövträd och buskar, får växa fritt. I 
urskogslandskapet, där ån flyter genom Fiby urskog, växer barrträd längs ån som släpper ifrån 
sig barr och bark. Även nedfallna trädstammar förekommer på flera platser i ån inom 
urskogen (Figur 5 & 6) vilket är fördelaktigt för åns välmående och skapar bättre livsmiljöer 
för såväl fiskar som andra mindre arter. Att så många trädstammar förekommer i ån skapar en 
mer föränderlig å-miljö där, förutom att själva livsmiljön är bättre, även fler arter tillåts leva 
(Degerman, 2008, s. 55). Ytblocken som återfinns i urskogslandskapet skapar nivåskillnader i 
landskapet vilket i sin tur skapar områden i ån med mer strömt vatten vilket gynnar transport 
av bland annat näringsämnen (Vattenmyndigheterna, 2017, s. 54-55). Detta förekommer även 
i det historiska jordbrukslandskapet, i vilket ytblock också återfinns. 
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   Även på andra platser, främst i det historiska jordbrukslandskapet och det bebyggda 
landskapet, finns en större mängd å-nära träd och buskar som tillsammans tillför mycket 
biologiskt material till ån. Även det moderna jordbrukslandskapet har områden där träd och 
buskar fått stå kvar. Dessa områden återfinns utanför de delar som rätats. Samtliga av Fibyån 
där träd och buskar tillåtits vara kvar har förutsättningar för en mer naturlig struktur 
(Vattenmyndigheterna, 2017 s.57) och har större förekomster av organiskt material då träden 
och buskarna släpper ifrån sig grenar och löv. Å-nära träd och buskar, framför allt de som 
lutar nedåt mot vattnet skapar skugga åt djur och organismer som lever i ån (Degerman, 2008, 
s.56). Det finns således betydligt bättre förutsättningar för dessa att leva i de delar av Fibyån 
där träd och buskar finns.   

Hur kan klassificeringsmetoden användas för att utveckla förvaltningen av ån?  
Genom att jämföra Fibyåns olika landskapskaraktärsområden med tillhörande 
landskapskaraktärstyper kan tydliga skillnader observeras. Det är tydligt att det moderna 
jordbrukslandskapet är starkast påverkat av de rådande miljöproblem och påverkanskällor 
som finns i området vilket således betyder att jordbruket har mycket stark påverkan på ån. 
Urskogslandskapet är givetvis den del av å-landskapet som påverkats minst av yttre faktorer 
och vars miljö är optimal för ån och de olika arter som lever i området. Med stora mängder 
organiskt material som tillförs i ån samt stenar och trädstammar som skapar skyddade och 
varierade miljöer för arter finns få saker att anmärka på vad gäller vattenförvaltning. I 
urskogslandskapet finns en naturlig å-miljö med större artrikedom och bra vattenkvalité 
(Vattenmyndigheterna, 2017, s. 57). Det finns således anledning att fortsatt förvalta och den 
omgivande urskogen på ett sådant sätt som skyddar ån, där exempelvis påverkan av urskogens 
besökare tas i beaktning.  

Det är dock inte enbart urskogslandskapet som uppvisar positiva tecken. Trots att det 
historiska jordbrukslandskapet, som tidigare nämnt, varit påverkat av jordbruk och fortfarande 
har byggnader som står kvar i närheten av ån finns goda förutsättningar för ån att fortsätta 
förvaltas på ett hållbart sätt enligt Svensk Vattenförvaltnings direktiv (Vattenmyndigheterna, 
2017). I området finns många å-nära träd och buskar som tillför organiskt material till ån, det 
finns inga spår av rätningar eller övergödning. Den gamla vattenkvarnen har ett 
kulturhistoriskt värde (Vänge Hembygdsförning, 2007, s. 73) och kan tänkas bidra till att även 
dess närområde bevaras. Det moderna jordbrukslandskapet angränsar det historiska 
jordbrukslandskapet, och jordbruket har länge präglat området runt Vänge, varit Fibyån flyter. 
Med jordbrukets starka påverkan på ån kan det tänkas att även det historiska 
jordbrukslandskapet skulle kunna påverkas om åkermarken utökas. Att betrakta hela det 
historiska jordbrukslandskapet som kulturhistoriskt värdefullt, inte enbart kvarnen, skulle 
därmed vara av fördel. I det bebyggda landskapet finns såväl byggnader som åkermark. Längs 
med ån syns bebyggelse på dess norra sida samt åkermark på dess södra. Trots närhet till både 
bebyggelse och jordbruk visar Fibyån i detta område på naturliga karaktärsdrag. I likhet med 
det historiska jordbrukslandskapet finns många å-nära träd och buskar, men här uppvisar ån 
även lättare meandring vilket tyder på att här finns bättre förutsättningar för arter att leva. 
Samtidigt kan ingen tydlig skillnad i graden av erosion ses mellan områden nära ån där 
byggnader förekommer jämfört med områden utan bebyggelse. Detta tyder på att samhället 
ändå kunnat utbreda sig på ett sätt som inte stör ån. Detta kan således vara ett bra exempel att 
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jämföra med det moderna jordbrukslandskapet. Då det bebyggda landskapet angränsar 
jordbruksmark och trots detta kunnat behållas mycket mer intakt än den del av Fibyån som 
flyter genom det moderna jordbrukslandskapet kan det tänkas att den aktiva jordbruksmarken 
bättre skulle kunna anpassas till åns behov. Exempelvis skulle rätade områden kunna förses 
med mer biologiskt material i form av grenar och löv samt trädstammar för att skapa bättre 
och mer varierade livsmiljöer för å-levande arter (Degerman, 2008, s. 55). 

 Det är självfallet svårt att motverka negativa effekter på ån i det moderna 
jordbrukslandskapet då det inte är realistiskt att tänka att jordbruket skulle avta, och 
jordbrukets effekter samtidigt hör till de allra allvarligaste. Däremot är det fullt rimligt att 
genomföra enklare åtgärder för att förbättra Fibyåns tillstånd. För att förbättra Fibyåns 
tillstånd bör ett antal åtgärder därför vidtas;  

- Tillförsel av grenar, löv och annan vegetation i de delar av Fibyån som saknas å-nära 
träd och buskar för att skapa en bättre levnadsmiljö för de å-levande arterna. 

- Tillförsel av mindre trädstammar till Fibyåns rätade delar för att skapa en mer varierad 
å-miljö där det annars är mycket homogent, och därmed skapa bättre förutsättningar för fler 
olika arter. 

- Plantering av träd och buskar längs de delar av Fibyån som flyter genom jordbruksmark 
för att skapa områden med skugga. 

- Se till att samtliga vägtrummor längs ån är rätt dimensionerade för att underlätta 
transport av näringsämnen och sediment samt skapa bättre förutsättningar för fiskar och andra 
djur att förflytta sig upp och ned i ån 

- Se till att förebyggande åtgärder finns för de områden som idag är av bättre kvalitét. I 
Fiby urskog bör ån förbli avskild från de vandringsstigar som finns i naturreservatet. I det 
historiska jordbrukslandskapet bör även den gamla åkermark som omgärdar vattenkvarnen 
betraktas som kulturhistoriskt värdefull för att på så sätt skapa en större skyddad zon kring 
Fibyån. I Vänge tätort bör bebyggelsen förbli på det avstånd från ån där den idag finns. Detta 
för att förebygga ökad erosion samt för att se till att den vegetation som idag växer längs med 
ån får förbli där. 
 
8. SLUTSATSER 
 
Landskapskaraktärsanalysen med klassificeringar som skapats och applicerats på Fibyån visar 
tydliga tecken på att Fibyån påverkas av de miljöproblem och påverkanskällor som 
identifierats för Norra Östersjöns vattendistrikt. Genom att jämföra de olika sektionerna och 
vilka landskapskaraktärsområden och landskapskaraktärstyper som förekommer i varje 
sektion kan preliminära bedömningar göras utifrån den tidigare forskningen. Jämförandet av 
de olika sektionerna och landskapskaraktärsområdena är en mycket väsentlig del i 
användandet av landskapskaraktärsanalys av en å-miljö för att uppnå förbättrad 
vattenförvaltning. Den visuella bedömning av kartor och bilder som 
landskapskaraktärsanalysen skapar möjligheter att på ett okomplicerat sätt förmedla å-miljöns 
nuvarande tillstånd samt skapa en dialog kring framtida förvaltning.  

Landskapskaraktärsanalysen och klassificeringen skapar även goda möjligheter att på ett 
tydligt sätt visualisera de områden av ån som har bättre status och större potential för att 



45	  
	  

kunna fortsätta förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt, och lyfta fram dessa som exempel på 
tillstånd att arbeta mot. De kontraster som skapas mellan områden av bättre eller sämre status 
kan ses som viktiga för att uppmuntra engagemang i frågan bland beslutsfattare och 
intressenter. Användningen av den närmast omgivande miljön för att klassificera ån skapar en 
mer lättförstådd brygga mellan den mänskliga aktiviteten och hur den fysiskt tar sig uttryck i 
ån. Det finns även potential att skapa förutsättningar för ökad förståelse hos grupper i 
samhället som annars inte har ett stort intresse eller någon vinning av att engagera sig i frågan 
om vattenförvaltning och vattenplanering.  

Genom användning av LCA på en å-miljö som även inkluderar den närmast omgivande 
landmiljön skapar vi en metod som erbjuder en visuell presentation av såväl positiva som 
negativa tillstånd utan att behöva presentera ett flertal undersökningar. Genom ett vidare 
utvecklande av LCA av å-miljöer med fokus på historiskt och nutida jordbruk, vegetation och 
annan yttre påverkan kan vi skapa ett stadigt ramverk för en lättförstådd, slagkraftig visuell 
bedömning. Avslutningsvis har användandet av LCA på Fibyån resulterat i ett antal tydliga 
åtgärdspunkter som, om de vidtas, kan förbättra Fibyåns kvalitét ur ett 
vattenförvaltningsperspektiv och skapa bra förutsättningar för Fibyån att förvaltas på ett 
långsiktigt hållbart sätt även i framtiden. 
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