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• Inventeras varje gång 
högvattenlinjen korsas av 
inventeringslinjen, oavsett om 
det är samma strandlinje som 
svänger.  

• Alla stränder, där avståndet till 
motstående strand >6 m 
(vattendrag och sund), eller där 
vattensamlingen är större än 
0,05 ha.  

• Är den tillfälligt torrlagda 
strandzonen mer än 1 m bred, 
beskrivs den med särskilda 
variabler. 

• Vattenmiljön beskrivs vid alla 
stränder, vattenvariabler och 
vattenvegetation. 
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Arbetsgång 
• Avgör typ av strand, vattendjup, strömhastighet m.m. 
• Ange mängd bottensubstrat och vattenväxter. I menyn vattenväxter 
bedöms hela den vattentäckta ytan, från aktuell vattenlinje och 3 meter ut. 
• Inom menyn vattenväxter kan olika växtarter/-grupper överlappa 
varandra. 
Sammantaget kan alltså summan av vattenväxterna bli allt ifrån 0% till 
betydligt över 100 %, maximalt upp till 200%. 
• Avgränsa strandzonen och ange variabler och eventuella åtgärder för 
strandzonen om den är minst 1 meter bred. 
• Om linjen behöver brytas för att övergå till kartinventering anges 
inventeringsgräns på samma avstånd som för stranden. Om man kan 
fortsätta med linan utan att avbryta inventeringen behövs ingen 
inventeringsgräns. 
• OBS: glöm inte att registrera eventuell skogskant vid stranden. 
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Strandzon Definition 
Strandzonen är den tillfälligt torrlagda översvämningszonen mellan faktiska 
vattennivån vid inventeringstillfället och högvattenlinjen. I 
översvämningszonen ingår egentligen zonen ända ned till lågvattennivån, 
men denna är svår att se och används därför inte av praktiska skäl.  
OBS: Ett vattendrag avgränsas alltid av högvattenlinjens läge. Detta beror 
på att högvattenlinjen är den mest stabila och funktionellt viktigaste 
gränsen. Alternativet skulle vara att vattendragets bredd skulle bli starkt 
beroende av vattenståndet, vilket skulle vara betydligt mer svårtolkat. Om 
vattendraget är tillfälligt uttorkat beskrivs hela den torrlagda zonen på 
samma sätt som strandzoner i övrigt. 
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Uppföljning av habitatdirektivet i Sverige 
MOTH 

• Utökad inventering med två-fas 
skattning för mindre vanliga 
naturtyper, som ädellövskogar och 
gräsmarker 

 

• Fösta fasen: Flygbildstolkning 

– 200 punkter i varje kluster (5 x 
2.1 km) 

– Manuell tolkning i IR-bilder för 
att klassificera varje punkt till 
en grov habitatklass 

 

• Andra fasen: Fältinventering 

– En andel av klassade punkter 
slumpas för fältinventering. 
Större andel från naturtyper 
där informations behovet är 
stort. 

– Habitatklassning och mätning 
av bevarandemålsvariabler 

 

• Analys: Skattning av areell täckning 
och bevarandestatus för varje 
naturtyp och biogeografisk region 

Strandinventering i MOTH 

Urvalsramen är 3121 rutor, om 5 x 2,5 km 

Stickprovet: 

• 250 rutor på 5 år 

• 50 rutor/år 

250 rutor  

Flygbildstolkning 

• Linjekorsnings-inventering i 3D (IR-bilder) 
• Provytor där linjer korsar medelvatten-linjen 
• Bedöm ett fåtal variabler 
• Komplettera  kartmaterialet med nya hus, vägar, etc  
• Komplettera brygginventeringen med nya bryggor 
• Komplettera SAKU och dess exponeringsgrader 

Flygbildsvariabler 
• Strandtyp 

– Klipp, sten/block, sand, strandäng/våtmark, konstruerad 

• Kusttyp 
– Fastland, större ö, skär, grund 
– Trädförekomst 

• Träd-, busk-, vegetationstäckning 
• Vass 
• Strandlängd 
• Dyner, landhöjningsskog, havsklippor, sten/grusvallar (på 

eller ovan stranden) 
• Markanvändning (på och ovan) 
• Exploatering via GIS 
• Definition följer strandexploateringsprojektet 
• Avstånd till hus (50m), bryggor (25m), vägar (beroende på 

bredd), kraftledningar (25 m), muddring (50 m) 

Bild 2 

Bild 3 

Tannamskilens Naturreservat, betas närmast vattnet, på andra sidan det är oklart hur långt betet går, troligen inte så långt 
som till vänstra delen av bild 2. Bild 3 visar lerbottnen, som här är blottad. Strandäng blir habitatet, men inte betad.  

Tannamskilen 

Litoralen, stranden, består i 
denna inventering av följande 
zoner;  
Hydrolitoralen (vattenstranden)  
Geolitoralen (landstranden) 
Supralitoralen 

Geolitoralen, landstranden, är den sektion av stranden som periodvis 
översvämmas. På de flesta stränder avgränsas geolitoralen nedåt av 
medelvattenlinjen och uppåt av medelhögvattenlinjen  
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Högvattenlinje 
Högvattenlinjen avser medelhögvattenlinjen ett normalår, vilket är den övre gränsen för den del av stranden som är tydligt 
påverkad av regelbunden översvämning. Högvattenlinjen kan urskiljas som: 
• Den övre gränsen för högstarr- och säv (längs skyddade stränder), liksom jättegröe, sjöfräken, kaveldun m.m. 
• Den övre gränsen för blottat, eroderat marksubstrat (av vågor och is-skavning, t.ex. längs exponerade stränder). Inkluderar 
också blockstränder. Det kan också finnas driftvallar av tång m.m. Det blottade substratet är ofta tydligt “uppslammat” eller 
täckt av nypålagt sediment eller dy. Undantag är vindpåverkade sanddyner, där blottad sand p.g.a. vinderosion kan finnas 
betydligt ovanför högvattenlinjen. 
• Den nedre gränsen för de flesta ris, lavar, buskar och träd, tydligast för arter som blåbär, gran, renlavar m.m. Undantag är 
bl.a. pors, klibbal och viden som även kan växa nere i strandzonen längs skyddade stränder. 

Habitat 

Habitatkod Namn Minsta karteringsenhet 

1210 Driftvallar   

1220 Sten och grusvallar 0,1 ha 

1230 Havsklippor   

1310 Glasörtsstränder 0,1 ha 

1330 Salta strandängar 0,1 ha 

1630 Strandängar vid Östersjön 0,1 ha 

1640 Sandstränder 0,1 ha 

1952 Moränstränder 0,1 ha 

2100 Dyner 0,1 ha 

9030 Landhöjningsskog 0,25 ha 

9999 Icke Naturahabitat   

Fältinventering 

• Strandtyp 

• Transekt-
beskrivning 

• Foto 

• Substrat 

• Marktyp 
markanvändning 

• Vegetations-
beskrivning 

• Driftvall och 
deponerat 
material 

• Habitat, en på 
strand och en 
ovan strand 

Transekt ovanför 
stranden i 
dynhabitat.  
 
Visar att 
dynhabitaten kan 
avlösa varandra 
längs transekten.  

Exempel 

Växter, buskar, vassbälten  
• 187 arter av 

kärlväxter 

• Alla typiska arter 

• Buskar i 
täckningsgrad och 
art 

• Vass i längd och 
täthet 

Kod Busktyp Kod Busktyp Kod Busktyp 

00 Döda lövbuskar 27 Blåhallon 70 Skogskornell 

01 En, levande 28 Björnbär 71 Videkornell 

02 En, död 30 Vresros 72 Murgröna 

10 Viden, delvis 31 Rosor övriga 80 Liguster 

11 Glansvide 32 Tok, Ölandstok 81 Syren 

12 Rip/ull/lappvide 33 Häggmisplar 85 Druvfläder 

13 Pors 34 Oxbär 86 Fläder 

14 Dvärgbjörk 35 Hagtorn 87 Olvon 

15 Hassel 36 Slån 88 Snöbär 

16 Berberis 40 Harris 90 Kaprifol 

20 Vinbär 50 Benved 91 Skogstry 

21 Krusbär 51 Getapel 92 Blåtry 

22 Måbär 52 Brakved 99 Övriga buskar 

25 Spirea 60 Tibast     

26 Hallon 61 Havtorn     

Detaljerade träddata 
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Resultat 2012 

Exempel på strand och 
habitat  

Exempel på strand och 
habitat  

Pilen 
pekar 
där 
folket 
står för 
att bada 

Samma typa av 
klippa, men med 
alger i en zon 
utanför.  

Värdefullt arkiv av fotografier 
Varje provyta 
fotograferas i fält, i 
både MOTH och 
NILS 


