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Sammanfattande beskrivning
Länsstyrelsen i Västerbotten kommer under sommaren 2021 biotopkartera hela eller delar av
fem vattendrag, Korvbäcken, Korpån, Gissträskbäcken, Gäddbäcken och Rekanbäcken inom
länet. Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västerbotten utfört förberedande
analyser av höjddata för de fem vattendragen med syfte att sträckindela och identifiera typiska
karaktärer inom vattendraget som t.ex. hydromorfologiska typer, bestämmande sektioner,
dalgångens inneslutning samt olika typer av påverkan såsom rensning, rätning, sänkta
basnivåer mm. GIS-analysen kommer sedan att användas som stöd inför fältkarteringen där
även sträckornas åtgärdsbehov- och potential kommer bedömas.

GIS-analyser
Varje bäck har analyserats med avseende på lutningsprofil, bedömning av hydromorfologisk
typ, bestämmande sektioner och dalgångens inneslutning. Höjddata består av Lantmäteriets
Grid 2+ och har analyserats i GIS-programmet Global mapper. Annan data som används i
analysen är jordartskartan (som i dessa delar av landet tyvärr är lite för grovt indelad)
Resultaten redovisas i denna rapport samt som shp.filer med nödvändig information i
attributtabeller.
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Resultat
Korvbäcken

Korvbäcken delades in i 21 delsträckor efter lutningar och dalgångens inneslutning.
Bestämmande sektioner identifierades på 11 platser.

Figur 1. Höjdprofil för Korvbäcken. Bäcken faller totalt 103 meter på ca 12 km längd från
Lidsjön ut till Backviken i Bottenviken.

Bäcken rinner genom blandat torv, isälvsmaterial och morändominerande jordarter. Bäcken
ser vid en första analys att vara relativt svagt rensad med omgrävda sträckor i de flacka
områdena. Rensningsklassen är i små vattendrag dock svåra att identifiera med 2m grid och
måste därför kontrolleras i fält.

Figur 2. Jordartskarta klistrad på höjddata för Korvbäcken.

Lutningen tillsammans med jordarter ligger till grund för hur vattendraget sträckindelas till
hydromorfologiska vattendragstyper. Till exempel är hög lutning genom moränmaterial med
hög inneslutning är karakteristiskt för ett B-vattendragsavsnitt.
Rensningar och påverkade basnivåer
Bäcken är påverkad av både rätningar och sänkningar. I de torvdominerande delarna är ån
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rätat samt invallad. Basnivån verkar vara sänkt ca 0,5-1 meter vid jämförelse av de olika
laterala sektionerna. I bilaga 1 finns alla laterala delsektioner presenterade.

Figur 3. Troliga Hydromorfologiska typer för Korvbäcken.

Korvbäckens vattendragsfåra delades i troliga hymotyper efter kartanalys. Bäcken innehar
många intressanta vattendragssträckor där processer troligen är störda i och med att bäcken
troligen är svagt rensad och basnivån därmed är sänkt.
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Gissträskbäcken
Gissträskbäcken delades in fem vattendragsavsnitt, Den dominerande hydromorfologiska
typen identifierades som T- vattendrag i torv. Enligt den laterala höjdprofilen kan bäcken
antas vara överfördjupad vilket möjligt har sänkt Gissträsket något.

Figur 4. Höjdprofil för Gissträskbäcken. Bäcken är förhållandevis plan med en kraftigare
lutning i mitten av avgränsningen.

Bäcken rinner genom främst torv men passerar även morän- och isälvsmaterial innan den åter
igen avslutar genom torv på väg ut i Stor-Kvammarn.
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Figur 5.
Jordartskarta för
Gissträskbäcken.
Torv (ljusbrunt)
dominerar
området kring
vattendraget.

Rensningar och påverkade basnivåer
Bäcken bedöms som svagt rensad på alla delsträckor efter höjddataanalys. Varje delsträckas
laterala sektion redovisas i bilaga 1. Enligt höjddataanalysen bedöms delsträcka 5 vara sänkt
med ca 0,5 meter.
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Figur 6. Lateral delsektion för delsträcka 5, T. I höjdmodellen syns en rensad sektion
längs större delen av sträckan.

Dalgången bedöms som låg med en tydligt dikad fåra. Basnivån bedöms vara sänkt med ca
0,5-0,8 meter.
Troliga hymotyper

Figur 7. Troliga hymotyper med bestämmande sektioner för Gissträskbäcken.

Dominerande hydromorfologisk typ är T- Vattendrag i torv. Bäcken är möjligtvis
överfördjupad på delsträcka 5 där vattendraget mycket väl kan vara rensat. Basnivån ser ut att
vara sänkt med ca 0,5 meter. En höjning av 0,5 meter påverkar dessutom inte Gissträsket vid
en höjddataanalys. På grund av upplösningen (2m grid) är det dock svårt att kvantifiera
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rensningsintensiteten i små vattendrag. Höjddataanalysen behöver kontrolleras och verifieras i
fält.

Korpån
Den analyserade delen av Korpån rinner genom sand- och isälvsdominerande jordarter som
bryts av med korta forspartier och en hög andel sjöar och sel. Vattendraget delades in i 11
stycken vattendragsavsnitt där hydromorfologiska typen T-vattendrag i torv och C-vattendrag
med höljor och korta strömsträckor dominerar.

Figur 8. Höjdprofil över den analyserade delen av Korpån. Sträckan delas upp av sjöar
och flacka torvsträckor och bryts av med brantare strömsträckor (B) och grusiga Rifflepool system (C).

Figur 9. Höjdmodell över Korpån med inklippt jordartskarta. Området domineras av torv,
sand och silt enligt jordartskartan.
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Rensningar och påverkade basnivåer
Vid analys av höjddata i lateral riktning syns eventuellt svaga rensningar på B-sträckorna.
Sjöarna och selen i området ser inte ut att vara sänkta. Närområdet längs vattendraget ser inte
heller ut att vara huggna vilket kan tyda på att flottning inte har utförts på den aktuella
sträckan. Där Korpån längre ned blir Långseleån har dock ån flottledsrensats intensivt.
Troliga hymotyper

Figur 10. Troliga hydromorfologiska typer efter analys av höjddata, jordarter och flygfoto.
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Gäddbäcken
Bäcken rinner genom osorterat isälvsmaterial med partikelstorlekar från lera till större
stenblock. Bäcken domineras av hydromorfologiska typen B – Branta vattendrag med block
och turbulent flöde. Höjdförlusten på den analyserade sträckan är ca 80 meter på 6,7 km och
den genomsnittliga lutningen är 1,23% inklusive sträckans selpartier.

Figur 11. Lutningsprofil för Gäddbäckens avgränsning.

För den aktuella vattendragsavgränsningen saknas tillförlitliga jordartskartor. Den del som
finns med hänvisar till osorterat isälvsmaterial vilket stämmer delvis bra överens med de
observationer som tidigare gjorts i fält (Henrik Karlborg, fält 2015).
Rensningar och påverkade basnivåer
Flertalet av de analyserade laterala sektionerna ser ut att vara kraftigt till mycket kraftigt
rensade. Då sträckan domineras av vattendragssträckor med brant lutning i förmodat
moränmaterial är det svårt att säga hur exakt basnivån är påverkad. Samtliga laterala
delsektioner finns redovisade i bilaga 1 samt som shp.filer.
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Troliga hymotyper

Figur 12. Troliga hymotyper för Gäddbäcken.

Bäcken domineras av branta sträckor med block och turbulent flöde – hymotyp B. I de
flackare områdena (gröna) ser det ut som att ett flerfårigt system kan ha funnits tidigare.
Basnivån ser ut att kunna vara sänkt mellan 0,5-1 meter beroende på vart under sträckan man
befinner sig.
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Rekanbäcken
Rekanbäcken rinner från Rekansjön ut i Marsån. Vattendraget sträckindelades till 14
delsträckor och mäter ca 5,7 km totalt. Bäcken domineras av branta korta forsar och längre
myrmarker samt sjöar.

Figur 13. Längsprofil av Rekanbäcken från Rekansjön ut i Marsån.

För den aktuella vattendragsavgränsningen saknas tillförlitliga jordartskartor. Eftersom
Rekanbäcken är förhållandevis liten för att vara en västerbottnisk bäck påverkar det
möjligheten att tyda höjddata på ett funktionellt sätt. Analyserna ska därför ses som
översiktliga och bör kontrolleras i fält noggrant.
Rensningar och påverkade basnivåer
Eftersom bäcken är relativt smal och rinner genom tät skog är det svårt att urskilja resningar
från flygfotot. De sträckor som har identifierats som Torv ser dock ut at ha en fördjupad
profil vilket kan tänkas vara en effekt av rensade bestämmande sektioner i B-sträckornas
forsnackar. Alla laterala delsektioner finns presenterade i bilaga 1. Delsträcka 1, T-vattendrag i
torv, verka vara påverkad och sänkt md ca 0,5 meter.
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Troliga hymotyper

Figur 14. Troliga hymotyper och bestämmande sektioner för Rekanbäcken.

I bäcken har endast T-vattendrag i torv och B-vattendrag med block och turbulent flöde
identifierats.

