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Inledning
Hösten 2018 fick WaterCircle i uppdrag att hjälpa Lygnerns vattenråd att ta fram
åtgärdsförslag inom Rolfsåns avrinningsområde. Syftet med att ta fram förslagen är att dessa
kan vara ett stöd i vattenrådets arbete för en bättre vattenmiljö. Åtgärderna som presenteras
i denna rapport är föreslagna för att stärka den biologiska mångfalden och att vara i ett led
för att nå god status enligt EU:s ramdirektiv (vattendirektivet). Förutom faktiska åtgärder
kommer även inventeringar att föreslås i denna rapport, detta för att det i ett flertal vatten
finns stora brister gällande vattnets status. Materialet som ligger till grund för detta arbete är
tidigare biotopkarteringar, biologisk provtagning (elfiske och musselinventeringar),
vägtrummeinventering och intervjuer av sakkunniga.
Rolfsån med biflöden är ett 91 km långt vattendrag som mynnar ut i Kungsbackafjorden.
Källflödet består framförallt av två vattendrag, dels Sörån från Viaredssjön och Nolån/Nordån
från Töllsjö. Där dessa vattendrag rinner samman strax söder om Bollebygd bildas
vattendraget Storån. Vattendraget rinner sedan ner till Sjön Lygnern som sedan rinner vidare
genom två korta sträckor först till Sundsjön och sedan Stensjön. Efter den sista sjön byter
vattendraget namn till Rolfsån som sedan rinner genom Kungsbacka kommun ut i havet.
Som i de flesta andra vattendrag så har människan utnyttjat dessa vatten historiskt, men
även utnyttjas dem idag. Detta är något som framförallt syns genom att vattendragen är
rensade, rätade, dammar och vägtrummor som ligger och hindrar passage för fisk och
insekter i vattendragen.
Det finns flera sjöar i avrinningsområdet som är påverkade, ofta består påverkan av att
sjöarna är dämda eller att de är sänkta. Denna rapport kommer dock att ha fokus på åtgärder
som finns att utföra i vattendrag, detta för att de största problemen för den biologiska
mångfalden i Rolfsåns avrinningsområde är mer kopplat till problem i vattendrag och inte
sjöar.

Åtgärdsförslag

Figur 1. Varje triangel är ett åtgärdsförslag.

I följande stycke kommer en rad olika åtgärder att presenteras. Detta är endast förslag på
åtgärder inhämtat från olika källor. För att dessa åtgärder skall var möjliga att genomföra
behövs aktuella markägare och myndigheter ge klartecken för dem. Många vandringshinder
bedömda utifrån hur svårt olika arter har för att passera hindret i olika rapporter, står det
inget annat i denna rapport så gäller svårighetsgraden för öring och lax.

Åtgärdsförslag nummer: 1
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Rolfsån

Rolfsån

Informationsspridning

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE637884-127885

N:6371914 E:324583

Havsvandrande fiske

Denna första sträcka av Rolfsån, är den som sträcker sig från havet upp till Stensjön. Denna
sträcka är till största delen lugnflytande och den största påverkan på ån är den
omkringliggande marken och dess markanvändning. Den stora andel jordbruksmark har en
negativ påverkan på ån på olika sätt. Detta är den delen som tillför mest näringsämnen till

Kungsbackafjorden från Rolfsåns avrinningsområde. Den åtgärd som bör ha störst prioritet
här är att sprida information till markägare om utbudet av möjliga och gynnande åtgärder. Till
exempel är vikten av skyddszon och våtmarker, samt vilka värden som finns i vattendraget
exempel på information som är viktig att sprida till markägare som finns i anslutning till
Rolfsån.

Åtgärdsförslag nummer: 2
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Gåsevadsholm

Rolfsån

Vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE637884-127885

N:6375936 E:327659

Havsnejonöga

Vid slottet Gåsevadsholm är Rolfsån omgjord i omgångar. Dels har vattendraget grävts om så
att en fåra går runt slottet, dels har det byggts styrarmar för att leda vattnet till de olika
fårorna. Under den vägbro som finns idag finns ett så kallat skibord. Detta är något som
användes vid bland annat flottning och kvarnar. Detta skibord är bara under halva bron.
Problemet med detta skibord är att för att fisk skall komma åt den andra halvan måste de ta
en annan väg och simma runt slottet.
Att åtgärda detta är viktigt framförallt för svagsimmande arter såsom havsnejonöga. Här finns
det tre olika åtgärder som gå att genomföra här. En är att ta bort hela tröskeln som bron står
på, detta är den bästa men också dyraste lösningen. En annan version är att bila ut en fåra
mellan en av bropelarna och på så sätt öppna upp delar av bron. För den åtgärden gäller det
att vara försiktig så att den inte medför en hög vattenhastighet i den fåran där det bilats upp.
Den tredje och enklaste versionen är att bygga upp botten nedströms bron och på så sätt
tröskla upp botten, här gäller det att blanda det materialet som används vid trösklingen med
allt från grus till större block. Detta för att få det permanent även vid höga flöden.

Figur 2. Den södra delen av vägbron vid Gåsevadsholm.

Åtgärdsförslag nummer 3
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Hjälm

Rolfsån

Biotopvård

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE637884-127885

N:6376062 E:330277

Havsvandrande fisk

Hjälm är det första riktiga lek- och uppväxtområdet för lax och öring i Rolfsån. Den
intressanta sträckan för åtgärder börjar i utloppet av Stensjön och sträcker sig omkring 500
meter nedströms sjön. Området går att dela upp i två delar, ett ovan vägbron som går över
vattendraget och ett nedanför bron. Den övre delen som är närmast sjön är helt rensad,
sidorna är stensatta och de flesta stora block är borttagna. Nedanför bron sträcker sig ett ca
250 meter långt kvillområde, området har stor potential för fisk. Även här är större block
borttagna för att skapa förutsättningar för bland annat flottning.
Den åtgärd som behöver göras för att få tillbaka den biotop som en gång varit är att återföra
block, sten, grus och öppna upp delar av de stensättningar som finns runt vattendraget. Det
krävs försiktighet här då området har höga kulturvärden. Området har varit på väg att
restaureras i flera år och tanken var att detta område skulle vara med i den LIFE-ansökan som
Länsstyrelsen i Västra Götaland tänkte söka pengar för, ansökan lades dock ner hösten 2018.
Tidigare har det gjorts hydrologiska studier för området. Kungsbacka kommun har tidigare
frågat Länsstyrelsen i Halland vilka tillstånd som krävs för att åtgärda sträckan och fått till svar
att det krävs miljödom.

Figur 3. Fotot är taget från vägbron mot Stensjön. På vänstra sidan kan man tydligt se de stenvallar som går längs med
denna sträcka.

Åtgärdsförslag nummer 4
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Fälån

Fälån

Biotopvård och vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE638333-128636

N: E:

Lax, havsöring och flodpärlmusslan

Fälån utgör ett delavrinningsområde till Rolfsåns huvudavrinningsområde. Avrinningsområdet
är 30,9 km2. Ån ligger i Kungsbacka kommun och den rinner från Skållesjön via Fixsjön ut i
Stensjön. Omkring 25% av ån är bedömd till kraftigt rensad eller omgrävd när den
biotopkarterades 2012. Under biotopkarteringen identifierades det också 13 stycken
vandringshinder för fisk varav åtta var definitiva, flera av hindren är naturliga. Första naturliga
hindren är fyra och fem, det gör att de vandringshinder som skall prioriteras att åtgärda är 13. Första hindret ligger strax nedströms sågen och utgörs av en damm. Fallhöjden är 0,7
meter och hindret är bedömt som definitivt hinder för mört och partiellt hinder för öring.
Nummer två är ett vandringshinder som ligger precis uppströms sågen och utgörs av en
damm. Fallhöjden är cirka två meter och hindret är definitivt hinder för både mört och öring.
Vattnet leds via dammen in under sågen. Lite drygt hundra meter uppströms hinder två ligger
hinder nummer tre. Även detta är en damm med fallhöjd på två meter och är bedömt som
definitivt hinder för fisk. Vandringshindren i Fälån bör prioriteras högt då detta är det
viktigaste vattendraget för lax att leka och växa upp vid i dagsläget.

Figur 4. Vandringshinder 2 i Fälån. Foto Länsstyrelsen.

Figur 5. Vandringshinder 3 i Fälån. Foto Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 5
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Sundtorpsån

Sundtorpsån

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE638250-129087, SE638250129087
N: 6374978 E:336583

Havsvandrande fiske

Sundtorpsån inklusive Svansjöbäcken är ett av de större biflödena till Rolfsån. Vattendraget
rinner från St Öresjö till Sundsjö en sträcka på ca 11 km. Sundtorpsån har en stor potential att
bli en av de större lek- och uppväxtvattendragen för lax och havsöring nu när fiskvägen i
Ålgårda har byggts. Omkring 10 % av vattendraget är kraftigt rensat enligt biotopkarteringen
som är utförd. Sundtorpsån har också fem vandringshinder för fisk varav det första (Nåkälla
kvarn) är definitivt för alla arter. Dammen är en äldre kvarndamm som inte används idag.
Nästa hinder är beläget bara 100 meter uppströms Nåkälla kvarn och består av en damm i
trä, som utgör ett partiellt hinder för fisk. Dammen har ingen känd funktion förutom att
skapa vattenspegel.
Resterande 3 vandringshinder ligger högre upp i systemet och är lättare för fisk att passera.
Att åtgärda de två första dammarna är mycket prioriterande, detta för att de öppnar upp 3,5
km uppväxtområde för lax och öring. Svansjöbäcken har 13 vandringshinder där de flesta är
naturliga och inte definitiva, dessa är dock lågt prioriterade då det andra vandringshindret
(Svanshultsåg) består av en stor häll som är definitivt stopp för fisk. Uppströms denna finns

det dock fyra vägpassager som utgör partiella hinder, dessa är mycket lätta och billiga att
åtgärda, dock inte prioriterade.

Figur 6. Nåkälla kvarn, foto. länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 6
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Ekån

Ekån

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

Övrigt vatten

N:6371530 E:335847

Havsvandrande fiske

Ekån är ca 2 km lång och rinner från sjöarna Gränshultesjön och Öxaredssjön ner till Lygnern.
Bäcken har relativt stor areal uppväxtbiotop för öring, men detta kan inte utnyttjas helt då
det också finns åtta vandringshinder i vattendraget. Två av dessa hinder är artificiella och
inget av hindren är helt definitiva. De åtgärder som behöver göras i Ekån är biotopvård på de
sträckorna som är rensade samt åtgärda det första artificiella vandringshindret. Det hindret
(figur 7) är mycket lätt att åtgärda. Det andra artificiella hindret är dammen vid Banka, där
det idag finns en fisktrappa, funktionaliteten i denna är dock oklar.

Figur 7. Första artificiella hindret i Ekån. Foto: Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 7
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Dammenbäcken

Dammenbäcken

Vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

Övrigt vatten

N:6373525 E:342990

Havsvandrande fiske

Dammenbäcken är ett litet vattendrag på södra sidan av Lygnern. Vattendrag kan ha en hög
potential för fisk då det ligger långt ner i avrinningsområdet. Vattendraget är sedan tidigare
biotopkarterad och vid inventering hittades 13 vandringshinder, varav endast ett av dessa var
definitivt för fisk. Det första partiella hindret består av ett fårstängsel där mycket ris, grenar
med mera har fastnat och orsakat dämning och tvingar vattnet en annan väg. Dammen vid
Äskekärr utgör ett definitivt hinder för öring. Här finns en torrlagd sidofåra där öringen
eventuellt skulle kunna ta sig upp delar av året.
Längre uppströms finns det två vägtrummor som ligger fel. Trummorna bör bytas ut mot
trummor med en större dimension och sättas djupare. Alternativt bör halvtrummor med
naturligt bottensubstrat läggas. Det översta hindret, dammens utlopp, är det hinder som är
högst prioriterad. Hindret utgörs av ett dämme i mycket dåligt skick. Här finns även en fiskväg
som förfaller och som därmed inte heller är funktionell. Dämmet bör i första hand rivas ut
och åtgärdas med tröskling och höjning av botten nedströms. Alternativt kan dämme och
fiskväg rustas upp. Förutom dessa finns det tre små fördämningar för att skapa vattenspeglar
vid trädgårdar.

Figur 8. En av de fellagda vägtrummorna. Foto: Länsstyrelsen.

Figur 9. Den översta dammen som är i dåligt skick och behöver åtgärdas.

Åtgärdsförslag nummer 8
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Rudbäcken

Rudbäcken

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

Övrigt vatten

N6373582 E:343057

Havsvandrande fiske

Rudbäcken är ett litet vattendrag på södra sidan av Lygnern. Detta vattendrag kan ha en hög
potential för fisk då det ligger långt ner i avrinningsområdet. Här är förslaget att
biotopkartera de nedersta 2 km i vattendraget för att få en bild över dess status.

Åtgärdsförslag nummer 9
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Sanderydsbäcken

Sanderydsbäcken

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

Övrigt vatten

N6374078 E:343433

Havsvandrande fiske

Sanderydsbäcken är ett vattendrag som mynnar på södra sidan av Lygnern. De nedersta 2,1
km är biotopkarterade sedan tidigare. Vattendraget har fyra vandringshinder på den
karterade sträckan. Samtliga hinder bedöms vara partiella. De två nedre hindren är naturliga
och de två övre består av vägtrumma respektive en kulvertering. Den mellersta delen av

bäcken rinner genom åkermark och denna del är kraftigt rensad. Åtgärdsförslag är biotopvård
samt att åtgärda det tredje hindret som består av en fellagd vägtrumma (figur 8).

Figur 10. Det tredje vandringshindret för fisk i Sandrydsbäcken. Foto: Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 10
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Lövbrobäcken

Lövbrobäcken

Vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE638436-130033

Havsvandrande fiske

Lövbrobäcken är ett vattendrag som rinner ut Lygnern strax söder om Sätila. 3,2 km av
vattendraget har tidigare biotopkarterats. Under inventeringarna hittades ett
vandringshinder för fisk och det är en fellagd vägtrumma. Hindret är lätt att åtgärda genom
att höja botten och vattenyta på nedströmssidan, samt rensa inloppet som delvis satts igen.
Lek- och uppväxtområden för öring finns dock bara i mindre omfattning uppströms trumman.

Figur 11. Fellagd vägtrumma i Lövbrobäcken. Foto: Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 11
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Gärån

Gärån

Biotopvård och vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE638704-129951

N6382886 E:347274

Flodpärlmusslan

Gärån är ett biflöde till Storån. Vattendraget har sin källa i Härsjön. Vattendraget hyser ett av
Sveriges mest undersökta flodpärlmusselbestånd, som började inventeras redan i början på
80-talet. Musselbeståndet finns framförallt på sträckan mellan mynningen och vattenfallet
(partiellt hinder) nedan första vägpassagen. Det finns dock musslor hela vägen upp till
Strömma skolan.
Vid Strömma finns det första artificiella vandringshindret och det består av ett kraftverk.
Dessutom finns det ett flertal mindre vandringshinder på sträckan upp till Härsjön.
Vattendraget är kraftigt rensat/ omgrävt på en sträcka på cirka 850 meter nedströms
Strömma. Då musslorna får ses som den viktigaste arten i detta vattendrag så bör åtgärder
som gynnar dessa prioriteras och då är det den rensade sträckan som bör åtgärdas för att öka
antalet biotoper för både fisk, bottenlevandedjur och flodpärlmusslor.

Åtgärdsförslag nummer 12
Lokal

Vattendrag

Gisslebäcken

Gisslebäcken

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

SE639215-129895

Åtgärd
Målart
Havsvandrande fiske

Gisslebäcken är ett vattendrag som rinner från Gingsjön (Hällingsjö) och mynnar ut i Storån.
Vattendraget hyser en potential att vara ett viktigt vattendrag för uppväxt för framförallt
öring. Denna bäck saknar inventeringar och detta gör att biotopkartering bör prioriteras i
detta vattendrag.

Åtgärdsförslag nummer 13
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Storån

Storån

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639185-130062, SE638496129753
N: 6379998 E:345483

Havsvandrande fiske

Många av vattendragen i Rolfsåns avrinningsområde är biotopkarterade, så också den delen
av huvudfåran som rinner från Hjälm till havet. Den delen av huvudfåran som inte är karterad
är de 23 km mellan Lygnern och där Nolån och Sörån rinner ihop och bildar Storån. Detta är
en sträcka där det finns mycket kunskap om redan idag då kraftverk som Bosgården och
Apelnäs är åtgärdade med fiskvägar.
Det finns också mycket övervakning i vattendraget i form av elfiske- och
bottenfaunaundersökningar. Det som i dagsläget saknas är kunskap om hur påverkade de
hydromorfologiska faktorerna är på denna sträcka, det vill säga hur mycket är rätat, rensat
och hur påverkat är svämplanen längs med vattendraget. Detta är viktigt att veta för att
kunna planera och genomföra åtgärdsarbete i framtiden.

Åtgärdsförslag nummer 14
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Bosgården

Storån

Fingaller

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639185-130062,

N: 6387878 E:348788

Fisk

Under 2009 anlades det en fiskväg vid kraftverket i Bosgården. Denna fiskväg möjliggör för
fisk att vandra förbi kraftverket. Det som saknas här är ett fingaller som stoppar fisk och då
framförallt ål att hamna i kraftverket när de ska simma ut till havet igen. Det finns idag en så
kallad smoltränna och ålrör vid kraftverket men dessa borde kompletteras med ett låglutande
fingaller.

Figur 12. Fiskvägen vid Bosgårdens kraftverk. Foto Marcus Lundgren.

Åtgärdsförslag nummer 15
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Apelnäs

Storån

Fingaller

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639185-130062,

N: 6390475 E:350547

Fisk

Under 2009 anlades en fiskväg vid kraftverket i Apelnäs. Detta gjordes för att den fisktrappa
som fanns där sedan tidigare inte fungerade till fullo. Vid kraftstationen saknas det ett
fungerade hinder för att förhindra nedströms vandrande fisk att hamna i kraftverket.
Anläggningen i Apelnäs bör kompletteras med ett låglutande fingaller.

Figur 13. den nya fiskvägen vid Apelnäs. Foto Anna Ek.

Åtgärdsförslag nummer 14
Lokal

Vattendrag

Hultabäcken

Hultabäcken

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Övrigt vatten

Åtgärd
Målart
Havsvandrande fiske

Hultabäcken är ett litet vattendrag som mynnar ut i Storån strax uppströms Gärån. Detta
vattendrag kan ha en hög potential för fisk då det ligger långt ner i avrinningsområdet. Här är
förslaget att biotopkartera från mynningen till Mjölnaretjärnen, en sträcka på knappt 3 km.

Åtgärdsförslag nummer 9
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Sanderydsbäcken

Sanderydsbäcken

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

Övrigt vatten

N6374078 E:343433

Havsvandrande fiske

Åtgärdsförslag nummer 15
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Tomtabäcken

Tomtabäcken

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE638921-130108

N:6384420 E:347012

Havsvandrande fiske

Tomtabäcken är biotopkarterad de nedersta 3,6 km. Ungefär halva bäcken är kraftigt rensad
och detta är främst sträckor som går över jordbruksmark. I bäcken finns också fyra
vandringshinder för fisk. Samtliga bedöms vara partiella. Det översta hindret är det enda som
är artificiellt. Det artificiella hindret består av en fellagd vägtrumma. Denna är lätt att åtgärda
och bör prioriteras.

Figur 14. Det enda artificiella hindret i Tomtabäcken är denna vägtrumman. Foto: Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 16
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Stockabäcken

Stockabäcken

Biotopkartering

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639017-351098

N:6390118 E:350452

Havsvandrande fiske

Hela sträckan mellan Storån och Stockasjön är biotopkarterad (1,65 km). Nästan hela bäcken
har bra eller mycket bra biotop för uppväxt av öring. I Stockabäcken finns nio vandringshinder
för fisk, varav två av hindren bedöms vara definitiva. De definitiva hindren består av en
vägtrumma och en damm. Vägtrumman är en fellagd vägtrumma under väg 528, som har en
fallhöjd på 0,7 meter vilket gör att trumman bör grävas om, då det är svårt att tröskla en så
hög fallhöjd (figur 10). Dammen är en äldre kvarndamm med en fallhöjd på nästan två meter.
Den bästa åtgärden här är att riva ut den delen av dammen som är i vattnet (figur 11). Även
det sjätte och nionde som är artificiella hinder bör prioriteras att åtgärdas, då dessa går att
åtgärda med små medel.

Figur 15. Det första definitiva vandringshindret är denna fellagda vägtrumma under väg 528. Foto: Länsstyrelsen.

Figur 16. Det andra definitiva vandringshindret är denna gamla kvarndamm. Foto: Länsstyrelsen.

Ovan Stockasjön finns Holmåsatjärnsbäcken, denna är sedan tidigare karterad (1 km). Denna
bäck är främst påverkad av skogsproduktion och två vandringshinder. Inget av dessa är
definitiva och ett av dem är artificiellt och utgörs av en fellagd vägtrumma. Denna vägtrumma
är lätt att åtgärda med små medel (figur 17).

Figur 17. En fellagd vägtrumma, denna är lätt att åtgärda genom att tröskla upp botten nedströms trumman. Foto:
Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 17
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Sörån

Sörån

Biotopvård

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639937-131012

N6394136 E:355592 N6396108 E:360223

Flodpärlmusslan

Sörån är ett av två vattendrag som bildar Storån. Vattendraget biotopkarterades 2012 och
inventering av flodpärlmusslor sker regelbundet. Åtgärder i Sörån fanns tidigare med inom
projektet biologisk återställning i Rolfsån. Den åtgärden som gjordes här var utrivningen av
dammen vid Grönkullen 2005. Rivningen av dammen har inneburit att fisken åter kan vandra
nästan ända upp till Viaredssjön (Se åtgärdsförslag 24). Stora delar av vattendrageten har
genom historien rensas för olika verksamheter så som flottning och olika kvarnar.
Detta medför att det finns stora behov vad det gäller biotopvård i Sörån. Mycket av det
bortrensade material finns fortfarande kvar i direkt anslutning till vattendraget och detta
underlättar för återställningsarbetet i ån. Två områden bör prioriteras i Sörån: upp- och
nedströms Horsvadsbron och från Örehultsvägen i Bollebygd upp till Flugger färgs fabrik.

Figur 18. Kraftigt rensad sträcka nedströms Horsvadsbron. Foto Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 18
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Forsa

Nolån

Renovering av fiskväg

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639988-130661

N:6393565 E:352719

Havsvandrande fiske

Strax uppströms där Nolån och Sörån möts finns Forsa kraftverk i Nolån. Detta är ett kraftverk
som kom i drift 1991, men det har tidigare funnits kvarn på platsen sedan lång tid tillbaka.
2009 anlades en fiskväg här för att fisken skulle kunna ta sig förbi kraftverket. Denna fiskväg
är av typen omlöp, som skapar stora områden för havsvandrade fisk att leka och växa upp på.
Fiskvägen är placerad på vattendragets norra sida och är förhållandevis kort med avseende
på den fallhöjd som dammen utgör.
Genom elfisken uppströms fiskvägen stod det klart ganska tidigt efter anläggandet av
fiskvägen att den inte fungerar som den ska. En renovering av fiskvägen är högt prioriterad
åtgärd, detta för att en välfungerande fiskväg skapar möjlighet för fisk att vandra längre och
hitta till större områden. Vid Forsa kraftstation saknas det även ett fungerade hinder för att
hindra nedströms vandrande fisk att hamna i kraftverket. Ett låglutande fingaller bör
anläggningen kompletteras med.

Figur 19. Dammen vid Forsa kraftverk. Foto Länsstyrelsen.

Figur 20. Forsa kraftverk vid lågt vattenflöde. Foto Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 19
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Nolån

Nolån

Biotopvård och vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE640778-130948

N:6403225 E:357579 N:6403527
E:357469

Havsvandrande fiske

Nolån är ett nationellt värdefullt vatten som rinner fram i de övre delarna av Rolfsåns
avrinningsområde. Vattendraget hyser ett bestånd av flodpärlmusslor som inventeras
regelbundet. Denna del av Nolån kallas ibland ”mellandelen” och den sträcker sig från
Töllsjön ner till sammanflödet med Nordån. Detta är en cirka 2 km lång sträcka som är
påverkad av både rensning och vandringshinder. De biotopvårdsåtgärder som bör
genomföras är främst vid det kvillområde som finns mellan Henå såg och sammanflödet med
Nordån, detta är ett mycket unikt område och bör prioriteras.
Detta område, samt strax ovanför det, finns det fyra vandringshinder för fisk varav ett av
dessa är definitivt och de andra tre är partiella. Det definitiva och ett av de partiella hindren
är artificiella. Även det översta och femte vandringshindret som finns i Nolån är en artificiell
damm och ligger i utloppet av Töllsjön. Även denna skulle med enkla medel gå att åtgärda
utan att påverka nivån på sjön. Åtgärder vid de två dammarna vid Henå såg samt dammen vid
Töllsjöns utlopp borde vara prioriterade. Dessa tre artificiella vandringshinder är de sista
hindren som stoppar havsvandrande öring från att nå ända upp till Töllsjön med dess
tillrinningar.

Figur 21. Det enda definitiva vandringshindret i Nolån. denna dammen är består av en gammal kvarn och sågverk. Foto
Länsstyrelsen.

Figur 22. Vid Henå såg ligger denna damm. Den är lätt att åtgärda och utan att förstöra de kulturvärden som finns.
Dammen är ett partiellt hinder för öring. Foto Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 20
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Nolån

Nolån

Biotopvård

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE641372-131599

Havsvandrande fiske

Denna sträcka avser den del av Nolån som sträcker sig från sammanflödet med Nordån och
ner till sammanflödet med Sörån. Detta är en sträcka på ca 16,6 km. I början på sträckan finns
kraftverket vid Forsa, detta kraftverk är åtgärdsnummer 18 i denna rapport. Även
vandringshinder i Nolån har åtgärdats inom projektet biologisk återställning i Rolfsån. Bland
annat revs Hulta damm och en fiskväg väg vid Hulta kraftverk. De åtgärder som finns att göra
är biotopåterställning och det gäller framförallt de övre delarna.

Åtgärdsförslag nummer 21
Lokal

Vattendrag

Åtgärd

Nordån

Nordån

Biotopvård

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE641131-131802

Flodpärlmusslan

Nordån mynnar i Nolån ca 2 km nedströms Töllsjöns utlopp. Nolån rinner längre ned samman
med Sörån och tillsammans bildar de Storån. I Nordåns mellersta del finns det idag ett litet
bestånd av flodpärlmussla, detta bestånd är bara några årtionden från att försvinna helt om
inga åtgärder görs. Nordån är dryga 11 km lång och påverkas av fem artificiella
vandringshinder. Långa sträckor av vattendraget är påverkat på så sätt att de är kraftigt
rensade från alla större block och strukturelement. Av dessa fem vandringshinder är det ett
som är definitivt och det är Gamledamm. De övriga fyra är partiella och samtliga av dessa är
lätta att åtgärda och bör prioriteras.
Gamledamm är det första definitiva hindret för fisk från havet i Nordån. Detta är en damm
som är svår att åtgärda, detta beroende på dessomgivningen men även att fortfarande är i
gott skick. Det första som bör undersökas är om det går att göra åtgärder så att fisk kan ta sig
förbi dammen i någon av de öppningar som finns. Ovan denna damm finns en rad sträckor
där biotopvård bör genomföras. Detta går att genomföra samtidigt som vissa av de andra
dammarna åtgärdas.

Figur 23. Detta är den andra vandringshindret i ordningen och består av en gammal damm för flottning. Denna bedöms
som partiell och det går med enkla medel att åtgärda dammen så att fiskar lättar kan ta sig förbi. Foto Länsstyrelsen.

Figur 24. Gamledamm är bedömt som det enda definitiva hindret i Nordån. Det finns dock oklarheter om den öppning som
är längst ner till vänster på bilden, denna skulle kunna vara en möjlig väg för fiskvandring.

Åtgärdsförslag nummer 24
Lokal
Hultfors/Viaredssjön

Vattendrag
Sörån

Åtgärd
Vandringshinder

Vattenförekomst

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart

SE639937-131012

N:6396880 E:254262

Flodpärlmusslan

Vid biotopkarteringen bedömdes det att det i området runt Hultfors/Viaredssjöns utlopp
fanns det fyra vandringshinder. Dessa fyra vandringshinder är alla placerade mellan Olsfors
industriområdet och Viaredssjön. Första hindret utgörs av en gammal damm som idag inte
används. Denna är bedömd att vara ett partiellt hinder och skulle vara enkel att åtgärda.
Nästa hinder är kraftverket i Hultafors. Från kraftverket leds vattnet över dämmet ned i en
naturfåra och en kanal som går uppe längs en ås mellan Hultafors och Olsfors där den leds
ned i turbinen. Kraftverket saknar både fiskväg för uppåt vandrande fisk och fingaller för att
hindra nedströms vandrande fisk att hamna i turbinen.
Då samtliga vandringshinder för fisk är åtgärdade i Rolfsån och Storån så är kraftverket i
Hultafors det första definitiva hindret från havet i Sörån. Hinder tre ligger cirka 300 meter
nedströms utloppet av Viaredsjön och det utgörs av en damm med två utskov. Dammen har
en fallhöjd av 1,5 meter och det är bedömt som partiellt hinder för öring. Dammen har ingen
funktion idag. Detta hinder är också enkelt att åtgärda dock krävs det att kulturmiljön runt
dammen undersöks. Det fjärde hindret är dammen som reglerar Viaredssjön. Dammen har
bara som funktion att reglera sjön och vid biotopkarteringstillfället var det ingen fallhöjd men
vid andra vattenstånd utgör dammen ett partiellt hinder. Av dessa åtgärder så bör hinder ett
och ett fingaller vid kraftverket prioriteras.

Figur 25. Kraftverket i Hultafors. Detta är det första definitiva hindret i Sörån. Foto Länsstyrelsen.

Åtgärdsförslag nummer 22
Lokal

Vattendrag

Gärån, Nolån och Nordån

Vattenförekomst

Åtgärd
Utplantering av fisk

Koordinater (SWEREF99 TM)

Målart
Flodpärlmusslan

De senaste åren har det skett en stor nedgång av bestånden av flodpärlmussla i
avrinningsområdet. Detta är en nedgång som ses på alla vattendrag som hyser musslor i
avrinningsområdet. Under 2018 genomfördes undersökningar för att klargöra orsaken till att
musslorna minskar. En av orsakerna är de mycket låga tätheterna på fisk. Fisk och i Rolfsåns
fall öring är viktig för musslornas fortplantning.
Många av de åtgärderna i denna rapport syftar till att åka den biologiska mångfalden och en
del av det är att öka fisktätheten. Även om åtgärderna utförs så kommer det ta tid innan det
finns tillräckligt med fisk för att musslorna skall kunna fortplantas sig ordentligt. En genväg till
detta är att fånga öringar långt ner i avrinningsområdet och sedan odla på dessa. När fiskarna
är kläckta så planterar man ut dem i de vattendragen med musslor.

Vägtrummor
Ett stort problem för många vattendrag är fellagda vägtrummor. Trummor som skapar ett fall
nedströms vilket hindrar fisk och andra djur att passera. Att åtgärda en fellagd vägtrumma
kan vara enkelt då många trummor går att åtgärda genom att bäckens botten byggs upp
nedan trumman och på så sätt försvinner fallet. Görs detta på rätt sätt så blir effekten också
långvarig. Ibland är det dock svårt att lyckas med en sådan åtgärd och då krävs det att
trumman tas upp och läggs om. Mellan 2013 och 2015 inventerade skogsstyrelsen lite drygt
5000 vägövergångar inom Västra Götaland.
En genomgång av detta material är gjort och på kartan nedan syns vilka trummor inom
Rolfsån som bedömdes att vara någon form av hinder för fisk (figur 26).

Figur 26. Visar vilka vägtrummor som är bedömda att utföra ett hinder för fisk. Gula tringlar= partiellt hinder, röda tringlar
= definitivt hinder.

Då detta är ett stort problem så har en prioriteringslista gjorts för att kunna välja bland det
stora antalet fellagda trummor som finns. De som anses var prioriterade är trummor långt
ner i vattendragen, vilket möjliggör att stora delar öppnas upp om de åtgärdas. Andra
trummor som prioriteras är trummor som ligger mellan två sjöar. Förutom vart trummorna är
placerade så har även tidigare elfisken spelat in i prioriteringen. Vattendrag med höga
tätheter av fisk har prioriterats.

Tabell 1. Visar i vilka vattendrag de fellagda trummorna finns, svårighetsgraden för fisk att passera, typ av väg, beläggning
och vilken prioritering det har (1 prioriteras före 2).

Vattendrag

Typ hinder

Dammenbäcken
Fellagd trumma
Dammenbäcken
Damm
Bäck från Kroksjön
Fellagd trumma
Rydebäcken
Fellagd trumma
Bäck till Lövbrobäcken Fellagd trumma
Bäck till Lövbrobäcken Fellagd trumma
Ulabäcken
Fellagd trumma
Tomtabäcken
Fellagd trumma
Tomtabäcken
Fellagd trumma
Bäck till Härsjön
Fellagd trumma
Stockabäcken
Fellagd trumma
Stockabäcken
Fellagd trumma
Bäck till Härsjön
Fellagd trumma
Bäck till Härsjön
Fellagd trumma
Bäck till Härsjön
Fellagd trumma
Bäck från Hålsjön
Fellagd trumma
Ryssbybäcken
Fellagd trumma
Ryssbybäcken
Fellagd trumma
Sandaredsån
Fellagd trumma
Sandaredsån
Fellagd trumma
Sandaredsån
Fellagd trumma
Sandaredsån
Fellagd trumma
Sandaredsån
Fellagd trumma
Nolån
Fellagd trumma
Nolån
Fellagd trumma
Nolån
Fellagd trumma
Nolån
Fellagd trumma
Nolån
Fellagd trumma
Nolån
Fellagd trumma
Bäck från Öxnatjärnen Fellagd trumma
Gantaråsbäcken
Fellagd trumma
Gantaråsbäcken
Fellagd trumma
Dalabäcken
Fiskdamm
Bäck till Nolån
Fellagd trumma
Bäck mellan Gösjö och Gesbols
Fellagd trumma
sjön
Grandalsäcken
Fellagd trumma
Grandalsäcken
Fellagd trumma
Ballabäcken/Rammsjöbäcken
Fellagd trumma

Vägtrummor
svårighetsgrad vägtyp
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt
Partiellt
Partiellt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Definitivt
Partiellt
Definitivt

Belägging N

Enskild väg
Grus
Enskild väg/ damm
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Landsväg
Asfalt
Landsväg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Landsväg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Landsväg
Asfalt
Enskild väg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Landsväg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Landsväg
Asfalt
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg/ fiskdamm
Grus
Enskild väg
Grus
Enskild väg
Grus
Landsväg
Asfalt
Landsväg
Asfalt
Enskild väg
Grus

6372737
6373266
6379863
6384422
6380011
6379954
6385834
6385347
6385440
6384899
6390176
6390159
6391023
6391585
6390679
6396582
6399599
6400855
6398597
6402626
6405456
6404986
6405099
6404335
6404385
6405007
6404468
6405483
6410476
6409444
6411930
6413575
6411346
6403693
6399483
6395383
6395549
6394900

E

Prio
343033
342984
340857
342477
348729
349521
346437
348789
349672
351409
351277
350740
354756
355085
355492
367946
373599
374277
368718
369618
371793
372392
372257
368271
368248
368850
366179
367042
367541
362221
363446
364827
361729
358377
359378
350044
349987
351899

1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2

Prioriteringslista
I tabell 2 finns en prioriteringslista som är en sammanvägning av vart åtgärder gör störst
nytta för den biologiska mångfalden och hur lätta åtgärderna är att genomföra. Det finns fler
åtgärder i denna rapport som inte är med på denna lista, dessa bör också utföras men är inte
lika prioriterade som de i tabellen nedan.
Tabell 2. Vilka åtgärder som prioriteras, kostnader och vem som är ansvarig. Ansvarig betyder i detta sammanhang vem
som skulle kunna vara drivande i arbetet med åtgärden.

Prioriteringslista
Prio Åtgärdsnummer Pris
1
20 (Forsa
kraftverk)

Fiskväg 500
000+ Fingaller
250 000

2
7, 9, 10, 15 och
16

250 000

Vägtrummor

25 000

4

350 000

3

550 000

17

200 000

19

250 000

21

350 000

5
2

500 000
250 000

25

40 000

14, 15

750 000

Biotopkartering

220 000

3
4
5
6
7

8

9

10
11

12
13

Ansvarig

Övrigt
Medel för att renovera fiskvägen går att söka
från den nationella kraftverksfonden.

Kraftverksägare
Åtgärder av fellagda vägtrummor. Byte av två
och tröskling av resterande. Fiskevårdsmedel
Vattenrådet
samt Trafikverket för den trumman som
Trafikverket
ligger inom deras vägnät.
Inventering av de 12 vägtrummorna med
Vattenrådet
prioritering 1 i Tabell 1.
Vattenrådet
Åtgärda vandringshinder 1–3 i Fälån.
kraftverksägare Fiskvårdsmedel, Länsstyrelsen i Halland
Vattenrådet
Tillstånd och åtgärder för åtgärderna i Hjälm.
Kungsbacka km Fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen Halland
Biotopvård i Sörån. Fiskvårdsmedel,
Vattenrådet
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Åtgärder av vandringshinder, biotopvård i
den nedre delen av Nolån (mellan)
Fiskvårdsmedel, Länsstyrelsen i Västra
Vattenrådet
Götaland
Åtgärder av vandringshinder, biotopvård
samt utredning av Gamledamm.
Fiskvårdsmedel, Länsstyrelsen i Västra
Vattenrådet
Götaland
Åtgärder av de två nedersta
vandringshindren i Sundtorpsån.
Fiskvårdsmedel, Länsstyrelsen i Västra
Vattenrådet
Götaland.
Trafikverkets ansvar.
Trafikverket
Odling och utplantering av fisk.
Fiskvårdsmedel, Länsstyrelsen i Västra
Vattenrådet
Götaland.
Medel för installering av fingaller går att söka
Kraftverksägare från den nationella kraftverksfonden.
Biotopkartera med nya metodiken sträckorna
Storån, Nolån, Sörån och Nordån.
Fiskvårdsmedel, Länsstyrelsen i Västra
Vattenrådet
Götaland.
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