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I anslutning till Strömma Naturbruksgymnasium finns flera fina naturområden med många olika typer 

av natur. Här rinner Gärån från Härsjön genom granskog, odlingsmarker och vidare genom betade 

raviner och ädellövskog för att slutligen mynna i Storån. I Gärån går öring upp för att leka och i de 

nedre delarna finns också den hotade flodpärlmusslan vars larver lever på öringens gälar. Dessutom 

finns mycket kulturhistoria genom byggnader vid Strömma, rester av kvarnar vid Härsnäs och Härkila 

samt betade raviner. Vid sidan av ån finns några dammar som är mycket rika på småkryp och 

groddjur. 

I Storåns dalgång finns djupa isälvsavlagringar med värdefulla grundvattenresurser. Dricksvattnet 

kommer vattenverket i Sätila. 

Nedan följer en kort presentation av vattenmiljöer kring skolan som kan vara lämpliga att ta ut 

klasser i för att upptäcka och undersöka. Det kan säkert finnas fler platser som upptäcks efter hand 

och som kan läggas till i kartan.  

Vid åar är det alltid viktigt att i förhand kontrollera så att vattenflödena inte är för höga utan att 

besöket på platsen blir tryggt. Lokal 1 och 4 utgörs av stillastående vatten och kan användas även vid 

högre vattenflöden 

I ravinerna längst åns nedre delar finns fortfarande öppna betade marker som ger en bild av hur 

landskapet såg ut för 150 år sedan. I gräsmarkerna finns numera ovanliga ängsväxter och vildbin som 

väddsandbi och långhornsbi. Här finns även gamla ekar med ovanliga lavar som lunglav. 

 
Figur 1. Förslag till lämpliga miljöer för håvning och andra studier av vattenmiljöer. Platser med 

siffror finns beskrivna med bilder och kort text nedan. 
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Figur 2. Inägorna till Härkila 1788. I den södra kanten ses den nedre delen av Gärån. Flera kvarnar ses 

väster om vägen. Skolan ligger alltså utanför kartan. Inägan (allt som är färglagt) var omgärdad av 



Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 4 

stängel för att hålla ute kreaturen från åkrar och ängar. Djuren gick under sommaren fritt på 

utmarken och betade. Morgon och kväll leddes djuren mellan utmarken och ladugården genom en sk 

fägata. Efter slåtter och skörd lät man istället djuren gå på inägan för att beta. Alla gröna ytor är 

slåtterängar för insamling av hö. De gula ytorna är åkrar. Slåtterängarna var blomrika men magra 

och gav inte så mycket hö. Mest hö fick man på fuktiga översvämningsmarker längs vattendragen. 

Den stora ytan av slåtterängar behövdes för att föda de vinterstallade djuren. Gödseln från stallet 

behövdes sedan för att gödsla åkrarna. Därav den stora andelen slåtterängar jämfört med 

åkerarealen. Kartan är gjord inför storskifte. Åkrarna var uppdelade i smala remsor där respektive 

gård ägde olika remsor. Denna uppdelning hade lett till allt mindre och fler remsor och gjorde det 

svårare att bruka åkrarna effektivt. Därför genomfördes skiftesreformer för att varje gård skulle få 

jorden samlad runt gården, som därför också flyttades ut.  

 
Figur 3. Häradsekonomisk karta från 1890-97. Här ses Strömma med mejeri, damm och en 

kvarn/sågverk. En kvarn ses även väster om vägen vid Härkila. Jordbruksrevolutionen har startat och 

markanvändningen har ändrats dramatiskt jämfört med början av 1800-talet. Nya jordbrukstekniker 

gjorde att ängsmarkernas betydelse minskade vilka istället odlades upp till åkrar eller övergick till att 

bli betesmarker. Även tyngre och fuktigare jordar längs vattendragen odlades upp med hjälp av nya 

bättre plogar och genom att effektivare dikning. Ängsmarker verkar dock finnas kvar i ravinerna. 

Notera också att vattendraget grävts och rätats till en rak fåra vid Strömma och nedströms mot 

Härkila för att öka hastigheten på avrinningen. 
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Lokal 1. Dammen vid skolan 

Vid Strömma finns en större damm som även ses på kartan från 1890. Dammen har långgrunda 

stränder med en del våtmarksväxter. Ute i vattnet finns undervattensväxten gropnate, 

flytbladsväxterna gäddnate och gul näckros samt övervattensväxterna säv och kaveldun. I vattnet 

längs stränderna växer också mannagräs, blåsstarr och vattenklöver. På fuktig mark på land växer 

älggräs, svärdslilja, kärrsilja, fackelblomster, strätta, skogssäv och videört. Klibbalar står längs 

dammens stränder. 

I dammen finns fisk som gädda, men trots det finns det gott om vattenlevade småkryp. Detta tyder 

på att mängden mört och abborre inte är särskilt stor, vilka annars ätit upp mycket av smådjuren. Det 

finns bra platser att håva från på flera ställen längs den östra sidan. Särkilt mycket djur får man om 

man håvar där vattenvegetationen är rik. De sitter ofta på vattenväxter och hittar skydd mot fisk inne 

bland växterna. Vattenlevande småkryp som förekommer är exempelvis larver av jungfrusländor, 

flicksländor, trollsländor, dagsländor (släktet Cloeon) och sävsländor. Dessutom finns vattengråsugga, 

hundigel, klodyvel, buksimmare, ryggsimmare, skräddare, dvärgbäcklöpare, små dykare och 

palpbaggar. Bland flygande trollsländor ses exempelvis brun mosaikslända, blågrön mosaikslända och 

blå jungfruslända.  

Det finns även groddjur i dammen. Vuxna djur av vanlig groda har setts och vanlig padda bör finnas. 

Eftersom vanlig padda är giftig kan den även leka i fiskförande vatten. 

Vid vattnet ses ofta forsärla som troligen häckar längs ån. 

 
Figur 4. Dammen sett mot väster. Stranden med rik vegetation i förgrunden är bra plats att håva på. I 

vattnet ses gul näckros och säv. Vid kanten i vattnet växer blåsstarr. Längre upp i förgrunden ses 

främst skogssäv. 
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Figur 5 och 6. Vanlig groda. Fisktrappa och ränna in till kraftverket. 

Det finns en fisktrappa förbi kraftverket och dammen. Fisktrappor fungerar bara för hoppande fiskar 

som öring och lax, men tyvärr fungerar de ofta dåligt även för dessa arter. Öring är annars en art som 

vandrar upp i Gärån från Lygnern för att leka. I och med att vandringsvägarna till havet åter är öppna 

kan också lax och havsöring vandra upp för att leka. Vandringsvägarna är också viktiga för ål och 

havsnejonöga. 
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Lokal 2. Gärån 

Längs en cirka 200 meter lång sträcka finns det flera platser att håva i. En plats som ses i Figur 8 är 

särskilt lämplig. Här fångas djuren bäst genom att sätta håven mot botten och försiktigt sparka i grus 

och sten framför håven så att djuren driver in den. Där det finns vattenväxter kan man även försöka 

håva direkt i växterna där djuren sitter och söker skydd. 

Ån är här rensad och rätad troligen under senare delen av 1800-talet. Tidigare slingrade ån fram 

genom landskapet till skillnad mot nu när den rinner helt rakt. Under senare delen av 1900-talet har 

man återutsatt block. Blocken är lagda så att det bildats ett riffle-pool system (blockiga strömsträckor 

omväxlande med lite djupare och lugnare partier). Botten är rätt så omväxlande med block, sten och 

grus. Bakom block där det blir lugnare kan man se hur sand och grus som transporteras med vattnet 

lägger sig. Det finns flera grusbottnar som är lämpliga för öringen att lägga ägg i. De fiskar som setts 

är öring (både ungar och stora fiskar), gädda, elritsa och bäcknejonöga. Tidigare har även lake setts. 

Här finns en stor mängd småkryp som är vanliga i rinnande vatten som larver av jungfrusländor, 

frilevande nattsländor (släktet Hydropsyche), husbyggande nattsländor, dagsländor (släktena Baetis, 

Ephemera och Heptagenia), bäcksländor (bla släktet Isoperla), stenflodtrollslända och knott. 

Dessutom finns dykare, grävdykare och hundigel. Bland trollsländor som flyger längs vattendraget är 

blå jungfruslända vanlig. 

Längs sträckan växer klibbal i kanterna. Eftersom ån eroderar i kanterna kan man se renspolade 

alrötter. På block i vattnet växer näckmossa och vattnet växer bl a säv. Längs stränderna finns 

kaveldun, älggräs, strandklo, topplösa, vasstarr och videört. 

  
Figur 7. Övre delen av sträckan där man kan se riffle-pool. Bakom block lägger sig sand-grus som 

transporteras med vattnet. På bilden t.h. ses även näckmossa. 
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Figur 8. En lättillgänglig del av sträckan där det är lätt att håva. 

Lokal 3. Gärån 

Nedströms om lokal 2 finns en lite mer lugnflytande sträcka med rikare vattenvegetation. 

Vattenvegetationen blir särskilt tät eftersom stora delar av sträckan saknar träd och ån därför är 

solbelyst. I vattnet växer säv, svalting, gul näckros, klolånke och stor igelknopp. Längs stranden växer 

främst skogssäv, vasstarr och fackelblomster. 

Sammansättningen av djur är lite annorlunda jämfört med de mer strömmande sträckorna. Här finns 

mycket larver av trollsländor, jungfrusländor och dagsländor samt buksimmare, ärtdykare, 

grävdykare och skräddare (stora och små arter). Bäst är att håva genom vattenvegetationen. 

 
Figur 9. En lugnflytande del av Gärån.  
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Lokal 4. Dammarna 

Nära ån ligger två djupare dammar som tidigare använts för kräftodling. Dammarna verkar vara 

fisktomma vilket gör att mängden småkryp och groddjur är mycket stor. Den stora mängden 

tofsmygglarver som finns indikerar liten fiskförekomst. Kanterna är något branta och på en del 

ställen blöta vilket gör att man får ta det lite försiktigt. 

Vattenvegetationen är rik och ute i dammarna växer främst gropnate som undervattensvegetation 

och gäddnate som flytbladsvegetation. Närmare stränderna växer övervattensväxter som säv, 

kaveldun och svalting. Längs stränderna växer vasstarr, flaskstarr, frossört, videört, kärrsilja och 

amerikansk dunört. Lite högre upp på fuktig mark växer älggräs, stinksyska och strätta. 

Det finns som sagt en mängd djur som larver av flicksländor, trollsländor, dagsländor (släktet Cloeon), 

husbyggande nattsländor, fjädermyggor, tofsmyggor, u-myggor (inga av dem stickande), svidknott 

och harkrankar. Här finns också vattengråsugga, ryggsimmare, buksimmare, vattenbi, 

dvärgryggsimmare, grävdykare, ärtdykare och många andra dykararter, gulbrämad dykare, 

dvärgbäcklöpare, skräddare, kärrspindel, hundigel, hästigel, plattmaskar, oval dammsnäcka, 

skivsnäckor och ärtmusslor. Bland flygande trollsländor ses exempelvis allmän smaragdflickslända, 

brun mosaikslända och blodröd ängstrollslända. 

Dammarna är rika på groddjur och här finns både större och mindre vattensalamander samt vanlig 

groda. 

 
Figur 10. Av dammarna sett mot väster. På vattenytan ses blad av gäddnate och i förgrunden växer 

kaveldun. 

   
Figur 11-13. Larv av mindre vattensalamander, allmän smaragdflickslända och blodröd 

ängstrollslända.  
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Lokal 5. Gäråns nedre delar med raviner 

Nedströms grusvägen vid Härkila finns en mycket vacker och värdefull ravin som skapats av Gärån 

under årtusendena. Här rinner ån brant över en bergig sträcka och därefter strömmande-forsande 

genom blockiga och steniga sträckor för att längre nedströms åter bli lugnare. Längs sträckan finns 

ett lite bestånd av flodpärlmussla fortfarande kvar. Flodpärlmusslan är en fridlyst art som inte får 

röras. Det innebär också att man inte bör gå för mycket i vattendraget och sträckan bör inte 

användas för håvning. I den brantare delen har det tidigare legat en kvarn. 

Den norra sidan av ravinen har kvar öppna blomrika gräsmarker som funnits här i hundratals år. Här 

växer ängsväxter som rotfibbla, ängsvädd, prästkrage och gökärt. Dessutom finns ovanligare bin som 

väddsandbi och långhornsbi. På den södra sidan av ån växer istället lövskog. Här finns gott om grov 

vidkronig ek som tidigare stått i öppnare landskap. Bland ovanliga arter som man förknippar med 

gamla trädmiljöer finns svart trolldruva, kransrams och desmeknopp samt på trädstammar lunglav 

och platt fjädermossa. Fågellivet är rikt med hackspettar och småfåglar. 

 
Figur 14. Gärån där den rinner fram i ravinen. 
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Figur 15 och 16. Döda trädstammar i ån ger skydd för fisk. Längre nedströms rinner ån återigen 

lugnare. 

 
Figur 17. Betad del av ravinen som fortfarande är öppen och blomrik och som visar hur det kanske 

såg ut i landskapet för flera hundra år sedan. 
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Lokal 6. Gärån uppströms dammen 

Strax uppströms dammen vid Strömma rinner Gärån lugnt. Här kan man se rensade sträckor där 

stenen har lagts längs åns sidor. Detta gjordes mycket under 1800-talet och under början på 1900-

talet för att avvattna snabbare vid högflöden då man odlade upp ängsmarkerna längs vattendrag till 

åkrar. Omgivande marker är flacka och ingår i åns svämplan (de svämmar över vid höga flöden). 

Träden längs ån består främst av klibbal och hägg. Längs stränderna växer älggräs, skogssäv och 

videört. 

  
Figur 18 och 19. Rensad sträcka uppströms dammen vid Strömma. 

Lokal 7. Gärån vid Härsnäs 

Nära grusvägen finns strömmande partier av Gärån där det finns rester av en gammal vattendriven 

kvarn/såg. 

   
Figur 20-21. I området finns kulturmiljöer i form av rester av en gammal vattendriven kvarn/såg. 
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Lokal 8. Härsjön och utloppet till Gärån 

En stig leder från Grusvägen till Härsjön och dess utlopp i Gärån. På andra sidan av viken finns 

intressanta kulturlämningar i form av märgelgravar som faktiskt ligger delvis under sjöytan på den 

långgrunda stranden. På de långgrunda stränderna växer ovanligare vattenväxter som dysäv. 

 
Figur 22. Härsjön nära utloppet till Gärån. 

 
Figur 23. Utloppet är påverkat genom grävningar troligen för att sänka sjöytan. 
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Lokal 9. Stora Äggsjön 

Stora Äggsjön är en tjärn som avvattnas via en bäck som mynnar i Gärån. Vid stränderna växer främst 

gul näckros, flassktarr och vitmossa. Vitmossa som växer under vattenytan tyder på att tjärnens 

vatten är surt. I norr finns ett litet gungfly med vitmossa, vitag, rundsileshår, ängsull, rosling och 

tuvull. Andra växter som finns är missne och blåtåtel. 

Sammansättningen av djur skiljer sig åt både från vattendragen och från de dammar som finns vid 

Strömma. I Stora Äggsjön finns rikligt med små hinnkräftor, larver av trollsländor och flicksländor, 

vattenspindlar och ryggsimmare. Mängden småkryp tyder på att det saknas fisk eller att mängden 

fisk inte är så stor, troligen på grund av försurning. Bland trollsländorna ses brun mosaikslända och 

allmän smaragdflickslända flyga runt sjön. 

 
Figur 24. Stora Äggsjön sett från norra änden. 

  
Figur 24. Vattenvegetation längs stranden bestående av vitmossa och gul näckros. Bland småkrypen i 

vattnet ses vattenspindel och larver av trollsländor (en kärrtrollslända på bilden). 

 

 


