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Biotopkartering av 14 vattendragssträckor inom Rolfsåns                

avrinningsområde 

Under sommaren 2015 har Länsstyrelsen i Västra Götalands län låtit utföra biotopkarteringar av vissa 

vattendragssträckor inom Viskans, Ätrans och Rolfsåns vattensystem. Denna rapport redovisar sam-

manfattningsvis resultaten av karteringarna inom Rolfsåns vattensystem, totalt 14 vattendrags-

sträckor. 

Uppdraget och utförare 

Milva AB har utfört biotopkarteringarna på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ansvarig 

utförare på Milva AB har varit biolog Lars Thorsson. Ansvariga på Länsstyrelsen har varit Annica Karls-

son och Sofie Rehndell.  

Underkonsulter har varit Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, biolog Ann Bertilsson. 

Lars Thorsson, Milva AB har utfört merparten av fältkarteringarna, samt svarat för rapporterna. Ann 

Bertilsson vid Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB har utfört karteringarna i Agnsjöbäcken, Ekån 

(delvis tillsammans med Lars Thorsson i kalibreringssyfte) och Dammenbäcken, samt utfört Gis-

läggningen och kartredovisningen. 

Sträckgränserna för de vattendrag som karterats har fastställts av Länsstyrelsen. 

Rolfsåns avrinningsområde 

 Abborrsjöbäcken (Bollebygds kommun) 

 Agnsjöbäcken (Kungsbacka kommun) 

 Dammenbäcken (Marks kommun) 

 Ekån (Kungsbacka kommun) 

 Holmåsatjärnsbäcken (Bollebygds kommun) 

 Lövbrobäcken (Marks kommun) 

 Ryabäcken (Marks kommun) 

 Ryssbybäcken (Borås kommun) 

 Sandrydsbäcken (Marks kommun) 

 Stockabäcken (Härryda kommun) 

 Sundstorpsån (Marks kommun) 

 Svansjöbäcken (Marks kommun) 

 Tomtabäcken (Marks kommun) 

 Ularåsbäcken (Marks kommun) 
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Karta 1 Översikt av inventerade sträckor 

 

Metodik och genomförande 

Uppdraget har utförts enligt den metodik som beskrivs i Biotopkartering vattendrag 2002. Länssty-
relsens i Jönköpings län, Meddelande 2002:55 med revidering 2012-08-17. 
 
Uppdraget har begränsats till att innefatta protokoll A (vattenmiljön), protokoll B endast det som 
berör närmiljön, protokoll C endast diken som har betydlig påverkan på vattendraget, samt protokoll 
D, vandringshinder. 
 
Fältinventeringarna har utförts under perioden 2015–07-16 – 2015–10-27. 
 

Generellt om rapporten 

Rapporten fokuserar på andelen strömsträckor (öringbiotoper), vandringshinder, rensning-

ar/rätningar, skyddszoner och åtgärder.  

I biotopkarteringsunderlaget går det att få fram mycket mer uppgifter om, ex. vattenvegetation, 

närmiljöer, strukturelement, förekomst av buskvegetation etc. Dessa uppgifter har behandlats mer 

översiktligt i rapporten eller uteslutits. Dock har uppgifter avseende närmiljöer och strukturelement 

som bedömts vara av särskilt stor betydelse lyfts fram i rapporten. Detta har gällt uppgifter såsom 

påtagliga kulturmiljövärden, lövskogsraviner, strandbeten etc. När alla uppgifter lagts in i biotopkar-

teringsdatabasen (ligger utanför detta uppdrag) går det att ytterligare bygga på redovisningen. 
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Generella aspekter 

Sträcklängder och kartavvikelser 

Uppgifter om bredd och djup har i huvudsak skattats i fält och bygger därför inte på exakta uppmät-

ningar. Uppskattningarna har också gjorts vid de förhållanden som rådde vid fältinventeringen, oftast 

lågvattenföring. Detta skall tas i beaktande när det gäller angivna bredder, djup och arealuppgifter, 

samt givetvis också när olika biotopkarteringar jämförs med varandra. 

Kartorna har inte alltid exakt överensstämmelse med verkligheten. I mer öppna områden (ex jord-

bruksområden) är överensstämmelsen oftast god, men i skogsmark där träd helt eller delvis skuggar 

vattendraget, går det inte alltid att på flygfotot se vattendraget. De kartor som har gjorts för dessa 

områden (detta gäller både Lantmäteriets fastighetskarta och Länsstyrelsens WebbGiskarta), finns 

ibland en dålig överensstämmelse med verkligheten. Det finns flera exempel på att kartan missar att 

bäcken meandrar och den har i stället ritats ut som ett rakt streck. Flera exempel finns också på att 

kartan visar att bäcken rinner genom en damm, medan den i själva verket har ett eget lopp och 

dammen ligger vid sidan av bäcken. I de fall där avvikelserna är stora har vi i vår redovisning ritat om 

kartan. Det har dock inte ingått i uppdraget att rita nya kartor, varför det finns områden där avvikelse 

finns mellan karta och verklighet. Om bäcken meandrar mer än vad som kartorna visar har detta 

angivits i protokollen, samt påpekats i rapporten under respektive vattendrag. Dock har sträckläng-

der tagits ut ifrån kartorna, vilket då innebär att bäckens verkliga längd och då även areal i vissa fall 

kan vara större än vad som angivits. 

 

Vandringshinder 

Vandringshinder har bedömts med avseende på deras passerbarhet för öring och mört. 

Dessa fiskarter har i biotopkarteringen valts ut som typarter, där öringen är en art som har 

en god förmåga att klara hinder medan mörten ar vald som art för att den representerar en 

art som har sämre möjligheter att klara hinder. Den bedömning som görs blir av förklarliga 

skäl subjektiv och kan också variera beroende på vem som gör bedömningen. Karteringarna 

har mestadels gjorts vid lågvattenföring, vilket också gör att bedömningen i vissa fall kan 

skilja sig från om bedömningen skulle gjorts vid en högre vattenföring. 

När det gäller hur hindret skall åtgärdas är ibland lösningen relativt enkel som fallet är med 

många vägtrummor. Där en vägtrumma ligger för högt och ligger med ett s.k. stalp* i utlop-

pet kan det ibland räcka med att höja upp botten och vattenytan nedströms med hjälp av 

grus och sten. I andra fall kräver åtgärderna ytterligare utredningar, som exempelvis vid 

dammar. Exempel på lösningar kan vara utrivning av damm helt eller delvis, bygga ett inlöp 

eller omlöp eller att anlägga en teknisk fiskväg. Juridiska aspekter och ägarens inställning till 

det som skall göras är naturligtvis också avgörande för vilken lösning man till slut väljer. I 

denna biotopkartering görs endast en översiktlig bedömning och det förslag som nämns i 

denna rapport bygger på denna översiktliga bedömning. Åtgärder vid vandringshinder bör 

dock alltid föregås av en noggrannare bedömning då även lämplig åtgärd kan fastställas. 

_____________________ 

*stalp= trumman mynnar med fri ände och ett fall 
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Skyddszoner 

Skyddszoner i produktionsskog 

Förekomst av skyddszoner mot vattendrag i produktionsskog (område som bedöms få stå kvar vid en 

avverkning, ex alskog, våtmark etc.) har bedömts. Det bör dock påpekas att dessa potentiella skydds-

zoner saknar formellt skydd. 

Skyddszoner vid artificiell mark 

Med artificiell mark menas i detta sammanhang vägar, tomt- och industrimark, samt åkermark. 

Skyddszon mot vattendraget kan vara skog, ängsmark, öppen mark etc. Skyddszonen skall utgöra en 

skyddande zon mellan den artificiella marken och vattendraget. 

Även skyddszoner vid artificiell mark saknar formellt skydd, men bedöms utgöra en buffert mellan 

den artificiella marken och vattendraget. 

 

Rensningar och rätningar 

När det gäller att upptäcka om vattendraget är rensat eller rätat kan man ofta se det på upplagda 

stenar i strandområdena och att det råder stor brist på större stenar och block i fåran trots att mar-

ken är sten- och blockrik. Ibland kan dock den bortrensade stenen vara bortfraktad för att användas 

ex. vid byggnation, utfyllnad etc. eller så kan rensningen vara av så gammalt datum att växtlighet och 

jord mer eller mindre helt har dolt spåren. I de fall som rätningar har gjorts framförallt i jordbruks-

områden har ofta den jord som grävts upp, planats ut och ingår nu i åkermarken eller i annan mark. 

En möjlighet att kunna dra ytterligare slutsatser av omfattningen av historiska rensningar och rät-

ningar är att studera äldre ekonomiska kartor och häradskartor, där meanderslingor som grävts bort 

kan gå att upptäcka. Dessa svårigheter att bedöma äldre rensningar och rätningar gör också att be-

dömningar kan skilja mellan olika karterare. Andelen och omfattningen av sträckor som är rensade 

och/eller rätade kan därför i vissa fall vara underskattade. 

 

 

Åtgärdsförslagen 

Åtgärdsförslagen bygger på vad som framkommit av biotopkarteringen. För att få en mer fullständig 

bild av vilka åtgärder som bör genomföras och hur dessa skall prioriteras måste ytterligare fakta 

hämtas in och bearbetningar göras bl.a. avseende: 

- förekommande fiskarter och uppgifter om andra vattenlevande djur, växter etc. 

- naturvärden 

- kulturmiljövärden 

- övriga planerade och/eller utförda fiskevårds- och naturvårdsåtgärder 

- miljödomar 

- markavvattningsföretag 

Dessutom måste kontakter tas med fiskevårdsområdesföreningar, markägare, dammägare etc.  
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Vattenkvalitet 

Generellt är det viktigt att skaffa kunskaper om vattenkvalitén i vattendraget för att kunna göra rätt 

prioriteringar och kunna sätta in relevanta åtgärder. Vattendraget kan vara påverkat av försurning, 

sediment- och partikeltransport från omgivande marker, utsläpp och föroreningar, näringsbelastning 

mm. I uppdraget med biotopkarteringen ingår dock inte att göra en sådan utvärdering. Det är dock 

viktigt att frågan om vattenkvalitén vävs in i åtgärdsplaneringen. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas i all verksamhet som påverkar vattendragen. Det 

finns många åtgärder, små som stora, som skulle kunna förbättra vattenkvalitén och öka den biolo-

giska mångfalden. I tätorter och vid vägar kan en bra åtgärd vara att anlägga fördröjningsmagasin och 

dammar för att ta hand om avrinningen från hårdgjorda ytor. Vid jordbruksmark kan åtgärden ex. 

vara att anlägga skyddszoner och spara en trädbård mot vattendraget. Det kan också vara att se till 

att täckdiken får rinna över en översilningsyta eller ”slamficka” innan det når vattendraget, att an-

lägga fånggrödor och se till att marken är bevuxen under så lång tid som möjligt under året. Inom 

skogsbruket kan man ex. spara en skyddszon av träd mot vattendraget, återställa skogsdiken och se 

till att diket, om möjligt inte mynnar direkt i vattendraget. Man bör också undvika körspår och kör-

skador vid vattendraget så att slamtransport hindras.  Om närmiljön vid vattendraget består av barr-

träd kan dessa successivt ersättas med lövträd såsom al och salix, vilket skapar ett rikare ekosystem. 

Direkta biotopvårdsåtgärder kan vara att skapa lämpliga miljöer för vattendragets alla arter, genom 

att tillse att vattendraget har en mångfald av biotoper. Man kan ex. öka mängden död ved i vattnet 

och närmiljön. Man kan gynna fågel- och insektslivet livet, bl.a. genom att tillse att det finns en 

mångfald av ekologiskt värdefulla trädslag såsom sälg, vide och al i närmiljön. Lek- och uppväxtområ-

den för öring kan förbättras genom utläggning av grus och sten. Råd och idéer om olika typer av na-

tur- och vattenvårdsåtgärder kan bl.a. inhämtas hos Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, men även hos 

intresseorganisationer som ex. Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Världsnaturfonden. I litte-

ratur som ex. Ekologisk restaurering av vattendrag (Degerman) finns många goda råd och idéer om 

åtgärder. 
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Abborrsjöbäcken 

Abborrsjöbäcken rinner från Abborrsjön ner till Nolån, en sträcka på drygt 3 km. Bäckens närmiljö 

utgörs i huvudsak av barrträdsdominerad skogsmark. Flera partier är branta och bitvis är inslaget av 

block och berg stort. I de övre delarna finns inslag av våtmarker. 

Då fallhöjden bitvis är stor innebär detta också att antalet vandringshinder blir stort. I bäcken har 11 

vandringshinder av olika svårighetsgrad identifierats.  

I Abborrsjöbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på 1,6 km av sträckningen. Bäcken 

håller ca 1,5 km (0,36 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring.  

Av Abborrsjöbäckens totala längd på ca 3 km är ca 0,7 km kraftigt påverkad av rensningar eller har 

rätats. 
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Vattenbiotopen 

Abborrsjöbäcken har till största delen ett ringlande lopp. 

I Abborrsjöbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på 1,6 km (53 %) av sträckningen. 

Bäcken håller ca 1,5 km (0,36 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 

3). Lekområden för öring finns bitvis över hela bäckens sträckning på strömmande partier, men i 

måttlig omfattning och ej heller av optimal kvalitet. 

 

 

Fig 1. Uppväxtområden för öring i Abborrsjöbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Ca 0,7 km (23 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  

 

 

Fig 2. Rensningar och rätningar Abborrsjöbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 

0,02

0,11

0,2

0,16

Uppväxtområden för öring (ha)

Klass 0 Klass 1 Klass 2 Klass 3

1,93
0,4

0,09

0,64

0

Rensningar och rätningar (km)

Klass 0 Klass 1 Klass 2 Klass 3 Indämt
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Bild 1. Rensad/rätad sträcka (A10) med kraftig vattenvegetation. 

 

Död ved i vattnet förekommer i relativt god omfattning; ca 2,6 km (87 %) har måttlig- riklig förekomst 

(≥6 stockar/100 meter). Övriga 13 % har liten eller obetydlig förekomst av död ved. 

Skuggningen av bäcken är till stora delar god; ca 1,5 km (50 %) har god beskuggning (>50%), 0,9 km 

(30 %) har mindre bra beskuggning (5-50 %) och 0,6 km (20 %) har dålig eller obefintlig beskuggning. 

Merparten av de partier som har sämre beskuggning utgörs av våtmarker. 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör i första hand 

nämnas de storblockiga fallsträckorna på sträcka A5 och A17. Där finns även ett stort inslag av block i 

terrängen. Av kulturhistoriska lämningar finns ruiner från en äldre från kvarn och sågverksamhet på 

sträcka A20. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Abborrsjöbäcken består till stora delar av produktionsskog (gran och tall).  

Produktionsskog förekommer vid 4,8 km av bäcken (båda sidor inräknat). Skyddszoner finns vid 0,6 

km (13 %) av produktionsskogen.  



 

10 
 

 

Fig 3. Skyddszoner vid produktionsskog i Abborrsjöbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar)knappt 0,6 km finns 

skyddszon endast på < 0,1 km (7 %). 

 

 

Fig 4. Skyddszoner vid artificiell mark i Abborrsjöbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Abborrsjöbäcken rinner ett dike som är av den storleken att det bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 
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Vandringshinder 

I Abborrsjöbäcken finns 11 vandringshinder för fisk. Av dessa bedöms tre hinder vara definitiva för 

öring. Övriga hinder bedöms som partiella. Ål bedöms kunna klara samtliga hinder. Vägtrummor med 

stalp i utloppet kan dock utgöra ett hinder även för uppvandrande ålyngel. Flera hinder är svårbe-

dömda då de utgörs av naturliga blockhinder. Vid den låga vattenföringen som rådde vid invente-

ringen var det svårt att bedöma hur vattnet rinner och hur det skulle kunna se ut där vid högre flö-

den. 

Fragmenteringsindex för Abborrsjöbäcken är 52 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat är vatten-

draget). 

Tabell 1. Vandringshinder i Abborrsjöbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svå-

righetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Yko-
ord 

Typ Använd-
ning 

Fall-
höjd 
meter 

Mör
t 

Örin
g 

D1 Sågen1 639952
2 

35626 Damm Nej 1 2 21 

D2 Nedre blockhin-
der vid A51 

639939
4 

35640
2 

Naturligt - 2 2 11 

D3 Övre blockhinder 
vid A51 

639939
1 

35644
3 

Naturligt - 4 2 11 

D4 Skogsväg vid A12 639886
6 

35705
0 

Vägtrumma Ja 0,2 2 1 

D5 Skogsväg vid A14 639873
6 

35707
1 

Vägtrumma Ja 0,2 2 1 

D6 Blockhinder vid 
A171-2 

639867
9 

35715
3 

Naturligt - 10 2 21-2 

D7 Skogsväg vid A18 639863
2 

35738
3 

Vägtrumma Ja 0,2 2 1 

D8 Damm/fornlämni
ng 

639858
0 

35767
8 

Dammrester Nej 10 2 2 

D9 Blockhinder 639862
5 

35794
5 

Naturligt Nej 0,5 1 1 

D1
0 

Vägtrumma 
grusväg S sjön 

639868
2 

35805
2 

Vägtrumma Ja 0,1 1 0 

D1
1 

Sjöutlopp1 639868
2 

35805
2 

Gal-
ler/ålkista/tröskel 

Nej - 11 11 

1= svårbedömt 

2= tre blockhinder finns inom kort sträcka, sammanlagd fallhöjd ca 10 meter 

 

Vandringshinder D1- sågdamm 

Hindret utgörs av en äldre sågverksdamm som idag inte verkar ha någon funktion. Hindret kan möjli-

gen vara passerbart för öring vid högre flöden, men bedömningen är att hindret bör betecknas som 

definitivt. 
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Bild 2. Abborrsjöbäcken hinder D1, damm vid sågen. 

 

Vandringshinder D2- nedre blockhinder sträcka A5 

Hindret utgörs av en större ansamling av block. Hindret såg svårpasserbart ut vid den låga vattenfö-

ring som rådde vid inventeringstillfället. Bedömningen är dock att hindret bör betecknas som partiellt 

för öring. 

 
Bild 3. Abborrsjöbäcken hinder D2, naturligt blockhinder. 
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Vandringshinder D3- övre blockhinder sträcka A5 

Hindret utgörs av en större ansamling av block på en fallsträcka. Hindret är naturligt, men kan ha 

påverkats (försvårats av människan), då man kan notera upplagda stenar i fallet. Exempelvis kan sido-

flöden ha funnits tidigare. 

 
Bild 4. Abborrsjöbäcken hinder D3, fall/forssträcka.  

 

Vandringshinder D4- vägtrumma 

Hindret utgörs av en vägtrumma vid en grusväg. Trumman ligger för högt och slutar därför med ett 

mindre stalp på ca 20 cm. 

   
Bild 5. Abborrsjöbäcken hinder D4, vägtrumma.  
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Vandringshinder D5- vägtrumma vid skogskörväg 

Hindret utgörs av en vägtrumma på en mindre skogskörväg. Trumman ligger för högt, vatten rinner 

också under och vid sidan av trumman. Trumman slutar med ett mindre stalp på ca 20 cm. 

 
Bild 6. Abborrsjöbäcken hinder D5, vägtrumma.  

 

Vandringshinder D6- serie av blockhinder 

Hindret utgörs av tre närliggande partier med större ansamlingar av block. Hindret var svårt att be-

döma vid de låga flöden som rådde vid inventeringen. Bedömningen är dock att hindret bör beteck-

nas som definitivt. 

 
Bild 7. Abborrsjöbäcken hinder D6, naturligt blockhinder (nr två av tre blockhinder i en serie på en kort 

sträcka).  
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Vandringshinder D7- vägtrumma vid grusväg 

Hindret utgörs av en vägtrumma vid grusväg. Trumman ligger för högt och slutar med ett mindre 

stalp på ca 20 cm. 

 
Bild 8. Abborrsjöbäcken hinder D7, vägtrumma.  

 

Vandringshinder D8- blockhinder på sträcka A20 

Hindret utgörs av en äldre stendamm (dammrest), där det även finns en större ansamling av block 

nedströms. Hindret är definitivt för öring. Hindret har kulturhistoriska värden (ruiner från äldre 

kvarn- och sågverksamhet). 

 
Bild 9. Abborrsjöbäcken hinder D8, blockhinder nedströms dammrest.  
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Bild 10. Abborrsjöbäcken, hinder D8, dammrest.  

 

Vandringshinder D9- blockhinder 

Hindret utgörs av en ansamling av sten ett ”jätteblock”. Bedömningen är att hindret är passerbart för 

öring, men i viss mån hinder för mört m.fl. simsvagare arter. 

 
Bild 11. Abborrsjöbäcken hinder D9 naturligt blockhinder. 
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Vandringshinder D10- vägtrumma vid grusväg S sjön 

Hindret utgörs av en vägtrumma vid en grusväg. Trumman ligger något för högt och slutar med ett 

mindre stalp på ca 10 cm. Hindret är passerbart för öring, men bedöms som partiellt hinder för mört 

m.fl. simsvagare arter. 

 
Bild 12. Abborrsjöbäcken hinder D10, vägtrumma  

 

Vandringshinder D11- sjöutlopp 

Hindret består ev en gjuten betongkonstruktion, med vad det ser ut som, någon slags fångstanord-

ning för ål. Galler/nät finns. Skötsel och underhåll är eftersatt. 

Det är svårt att se hur vattnet rinner och vilken svårighetgrad som hindret utgör. Vattnet rinner un-

der konstruktionen. Bedömningen är tillsvidare att hindret är partiellt för mört och öring. En nog-

grannare undersökning av detta hinder behöver göras. 

 

Bild 13. Abborrsjöbäcken hinder D11, sjöutlopp med galler och ålkista  
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Förslag på åtgärder i Abborrsjöbäcken 

Vandringshinder 

Bäcken har 11 vandringshinder. Att det är så många vandringshinder beror till stor del på den bitvis 

stora lutningen. Då det vid inventeringen rådde lågvattenföring var det svårt att bedöma de naturliga 

vandringshindren som ofta bestod av blockansamlingar i kraftigt lutande partiet. En kompletterande 

bedömning bör därför göras vid något högre flöden. 

Det första hindret utgörs av en äldre sågdamm, som inte ser ut att ha någon funktion eller använd-

ning idag. Om det är möjligt att riva ut denna helt eller delvis, bör det göras. Kan öring passera detta 

hinder kan de troligen ta sig upp till hinder D6 och i bästa fall upp till hinder D8. Då skulle (0,25 ha) 

uppväxtområden kunna bli tillgängliga för öring som vandrar från Storån. Detta förutsätter då att 

öringen kan passera blockhindren D2, D3 och D6. 

Mellan väg 1758 och Abborrsjön finns det fyra vägtrummor vid grusvägar och körvägar som lagts för 

högt och utgör hinder för uppvandrande fisk och andra vattenlevande organismer. Dessa vägtrum-

mor är lätta att åtgärda, antingen genom att man höjer botten på nedströmssidan eller så gräver 

man upp och lägger trumman djupare (ev. i något fall behöver man då även lägga en större trumma).   

Hinder D8 är definitivt och på platsen finns även kulturhistoriska värden varför det kan vara svårt att 

göra ingrepp i miljön. På grund av den stora fallhöjden på platsen kan det också vara så att hindret är 

naturligt definitivt även om dammen inte skulle funnits där. Detta bör dock utredas ytterligare. 

Hindret vid sjöutloppet (D11) och vägtrumman (D10) bör åtgärdas så att migration av förekommande 

arter kan fungera mellan sjön och hinder D8. Att migrationen fungerar är viktigt ur ett bredare ekolo-

giskt perspektiv. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Ca 0,7 km (23 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. Dessa sträckor är dock 

i huvudsak belägna mellan två definitiva vandringshinder, varför dessa åtgärder kan prioriteras ner. 

 

Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen av bäcken är relativt god. Det är dock värdefullt om de sträckor som har lägre skugg-

ningsklass kunde förbättras och att man sedan kunde upprätthålla en skuggande zon av träd längs 

bäcken. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Agnsjöbäcken 

Agnsjöbäcken rinner från Agnsjön ner till Lygnern, en sträcka på ca 1,9 km. Bäckens närmiljö domine-

ras av barrskog och våtmark. Vid utloppet i Lygnern finns öppen hagmark.   

I bäcken har sex vandringshinder identifierats. Det nedre av hindren har bedömts som definitivt för 

öring, övriga är partiella hinder. 

I Agnsjöbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på 1 km av sträckningen. Bäcken håller ca 

0,8 km (0,08 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring.  

Av Agnsjöbäcken totala längd är ca 0,7 km (37 %) kraftigt påverkat av rensningar eller har rätats. 

Mossen uppströms väg 926 har blivit dikad och bäcken är kraftigt omgrävd på detta parti.  

 

 

 

 

 

Vattenbiotopen 

Agnsjöbäcken har till största delen ett rakt eller svagt ringlande lopp. 

I Agnsjöbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 1 km (53 %) av sträckningen. 

Bäcken håller ca 0,8 km (0,08 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 

3). Lekområden av god klass för öring förekommer främst på de nedre delarna av bäcken, sträckorna 

A1 och A3, samt på sträckorna högst upp, främst A11 och A13-15 
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Fig 5. Uppväxtområden för öring i Agnsjöbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Ca 0,7 km (37 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  

 

Fig 6. Rensningar och rätningar Agnsjöbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 

 

Död ved i vattnet i Agnsjöbäcken förekommer enligt följande; ca 0,2 km (11 %) har måttlig förekomst 

av död ved (6-25 stockar/100 meter) medan övriga 1,7 km (89 %) har liten förekomst (< 6 stock-

ar/100 meter).  

Skuggningen av bäcken är måttlig-god; ca 1,2 km (63 %) har bra beskuggning och 0,7 km (37 %) har 

måttlig beskuggning. Ingen del har dålig eller obefintlig beskuggning. 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör i första hand 

nämnas hagmarken vid bäckens utlopp i Lygnern. 
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Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Agnsjöbäcken består till stora delar av produktionsskog (gran och tall).  

Produktionsskog förekommer vid 2,3 km av bäcken (båda sidor inräknat). Skyddszoner finns endast 

vid 0,1 km (5 %) av produktionsskogen.  

 

Fig 7. Skyddszoner vid produktionsskog i Agnsjöbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar) 0,7 km saknas skydds-

zoner. 

 

Diken 

Till Agnsjöbäcken rinner tre diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 

 

Vandringshinder 

I Agnsjöbäcken finns sex vandringshinder för fisk, varav fyra är naturliga och två artificiella. Hinder D1 

är mycket svårpasserbart och har bedöms vara definitivt. Övriga hinder bedöms som partiella.  Ål 

bedöms kunna klara samtliga hinder.  

Fragmenteringsindex har beräknats till 3 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat). I detta fall blir 

fragmenteringsindex något missvisande då vattendragets enda definitiva hinder ligger nära utloppet i 

Lygnern. 
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Tabell 2. Vandringshinder i Agnsjöbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Vattenfall 
nära utlopp 
Lygnern 

6369277 332716 Naturligt - 3 2 2 

D2 Fall 150 m 
nedströms 
väg 926 

6369242 332777 Naturligt - 1,5 2 1 

D3 Väg 926 6369107 332851 Vägtrumma Ja 0 1 0 

D4 Uppströms 
Store Mosse 
Fall1 

6368658 333514 Naturligt - 3 2 1 

D5 Uppströms 
Store Mosse 
Fall2 

6368600 333559 Naturligt - 0,2 2 1 

D6 Agnsjöns 
utlopp 

6368056 333888 Dämme Ja 0,2 2 1 

 

Vandringshinder D1- Vattenfall nära utlopp i Lygnern 

Hinder D1 består av ett vattenfall med ca 3 meters fallhöjd. Hindret är svårpasserbart och har klas-

sats som definitivt för alla arter utom ål. 

 

Bild 14. Agnsjöbäcken hinder D1, naturligt vattenfall. 

 

Vandringshinder D2- Fall 150 m nedströms väg 926 

Hindret består av ett naturfall med fallhöjden 1,5 meter. 
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Vandringshinder D3- Väg 926 

Vägtrumman är liten. Vid höga flöden kan troligen dagens trumma utgöra ett vandringshinderhinder 

då vattenhastigheten blir hög. 

 

 

Bild 15. Agnsjöbäcken hinder D3, vägtrumma  

 

Vandringshinder D4 och D5- Uppströms Store Mosse, Fall 1 och Fall 2 

Hinder D4 och D5 består av naturfall som utgör partiella hinder för öring och definitiva hinder för 

mört.   

 

 

 

 

 

 

 

Vandringshinder D6- Agnsjöns utlopp 
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Dammen vid Agnsjöns utlopp bedöms utgöra partiellt hinder för öring och definitivt hinder för mört 

m.fl. arter. 

 

 

Bild 16. Agnsjöbäcken hinder D6, Agnsjöns utlopp 

 

Förslag på åtgärder i Agnsjöbäcken 

Vandringshinder 

Bäcken har sex vandringshinder. Bäckens enda definitiva hinder för öring är beläget nära bäckens 

utlopp i Lygnern och merparten av lek- och uppväxtområden för öring ligger uppströms hindret. Ef-

tersom detta hinder är naturligt bör dock fokus läggas på andra åtgärder i Agnsjöbäcken. Det är vik-

tigt att tillse till att migrationen i bäcken i övrigt fungerar och att migrationen mellan Agnsjön och 

bäcken inte hindras. 

Dämmet vid Agnsjöns utlopp utgör ett partiellt hinder och bör åtgärdas. Lösningar kan vara att 

tröskla upp och höja botten nedströms eller så kan man ta bort eller ändra tröskelns utformning. 

 

 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 
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Ca 0,7 km (37 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. I möjligaste mån bör 

dessa sträckor vara föremål för restaurering. Mossen närmast sjön skulle vara möjlig att restaurera 

genom att lägga igen diken och återmeandra bäcken.  

 

Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen av bäcken är relativt god. Det är dock värdefullt om de sträckor som har lägre skugg-

ningsklass kunde förbättras och att man sedan upprätthåller en skuggande zon av träd längs bäcken. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

Dammenbäcken 

Dammenbäcken rinner från sjön Dammen ner till Lygnern, en sträcka på ca 2,4 km. Bäckens närmiljö 

domineras av lövskog, men även produktionsskog och åker förekommer.  

I bäcken har 13 vandringshinder identifierats. Samtliga hinder utom hinder D3 bedöms som partiella, 

men passerbara hinder för öring. Fallet vid dammen vid Äskekärr (D3) bedöms vara ett definitivt hin-

der. Vid dammen finns dock en torrlagd sidofåra i vilken det skulle kunna vara möjligt för öring att ta 

sig fram under delar av året. 

Dammenbäcken har relativt hög fallhöjd och strömmande-forsande biotoper dominerar på 1,9 km av 

sträckningen. Bäcken håller ca 1,6 km (0,29 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för 

öring.  

Av Dammenbäckens totala längd är ca 0,1 km kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. 
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Vattenbiotopen 

Dammenbäcken har till största delen ett rakt eller svagt ringlande lopp. 

I Dammenbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 1,9 km (79 %) av sträckningen. 

Bäcken håller ca 1,6 km (0,29 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 

3). Lekområden förekommer bitvis längs hela sträckan. Merparten av lekområdena är dock inte op-

timala (klass 2). 

 

Fig 8. Uppväxtområden för öring i Dammenbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Drygt 0,1 km (4 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats, medan ca hälften av 

sträckan är försiktigt rensad.  

 

Fig 9. Rensningar och rätningar Dammenbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Död ved i vattnet förekommer i mindre omfattning; ca 0,6 km (25 %) har måttlig förekomst av död 

ved (6-25 stockar/100 meter) och övriga 1,8 km (75 %) har liten eller obetydlig förekomst (< 6 stock-

ar/100 meter).  

Skuggningen av bäcken är relativt god; ca 1,8 km (75 %) har bra beskuggning (> 50%), 0,4 km (17 %) 

har måttlig beskuggning (5-50 %)  och drygt 0,2 km (8 %) har dålig eller obefintlig beskuggning (<5 %). 

I bäcken har inga särskilda strukturelement eller naturvårdsintressanta objekt identifierats. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Dammenbäcken består till stora delar av lövskog, men även produktionsskogar före-

kommer. 

Produktionsskog förekommer vid 1,8 km (38 %) av bäcken (båda sidor inräknat). Skyddszoner finns 

endast vid < 0,1 km (4 %) av produktionsskogen.  

 

Fig 10. Skyddszoner vid produktionsskog i Dammenbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar), närmare 1 km (båda 

sidor inräknat), finns skyddszoner på 0,2 km (23 %). 
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Fig 11. Skyddszoner vid artificiell mark i Dammenbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Dammenbäcken rinner två diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 

 

Vandringshinder 

I Dammenbäcken har 13 vandringshinder identifierats, varav ett hinder bedömts som definitivt för 

öring.  

Fragmenteringsindex har beräknats till 13 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat är vattendraget).  
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Tabell 3. Vandringshinder i Dammenbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svå-

righetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Stängsel vid 
utloppet i Lyg-
nern 

6373489 343024 Stängsel1) - 0 1 1 

D2 Naturfall 1 6373471 343021 Naturligt - 0,5 2 1 

D3 Damm vid Äs-
kekärr 

6373312 342995 Damm Ja 7 
 

2 22) 

D4 Naturfall 2 6372927 343044 Naturligt - 0,4 2 1 

D5 Naturfall 3 6372813 343039 Naturligt - 1,5 2 1 

D6 Naturfall 4 6372145 342890 Naturligt - 0,7 2 1 

D7 Trumma 100 m 
NV Långhult 

6372048 342812 Trumma ja 0,2 2 1 

D8 Tröskel 1 träd-
gårdsdamm 

6371981 342797 Damm Ja 0,5 2 1 

D9 Tröskel 2 träd-
gårdsdamm 

6371979 342795 Damm Ja 0,5 2 1 

D10 Tröskel 3 träd-
gårdsdamm 

6371957 342794 Damm3) ja 0,3 1 0 

D11 Trumma 100m 
S Långhult 

6371893 342829 Trumma Ja 0,3 1 1 

D12 Naturfall 5 6371851 342861 Naturligt  0,2 1 0 

D13 Dammens ut-
lopp 

6371361 342861 Damm Ja 1 2 1 

         
1)= Stängsel där ris och grenar samlats i den omfattningen att flödet hindrats och delvis ändrat riktning 

2)= Det finns en sidofåra vid dammen som skulle kunna utgöra en möjlig passage 

3)= Hinder D10 består av två mindre likartade trösklar 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringshinder D1- Stängsel vid utloppet i Lygnern 
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Hindret utgörs av ett fårstängsel där grenar har fastnat. Stängslet orsakar att vattnet delvis dämms 

upp och att flödet ändrar riktning. Stängslet kan även utgöra ett hinder för större fisk. 

 

Bild 17. Dammenbäcken hinder D1, stängsel nära utloppet i Lygnern. 

 

 

Vandringshinder D2- Naturfall 1 

Hindret består av ett mindre naturligt fall 
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Vandringshinder D3- Damm vid Äskekärr 

Hindret utgörs av en damm. Före dammens tillkomst utgjorde sannolikt platsen ett partiellt, men 

passerbart hinder för öring. Vid dammen finns en torr sidofåra. 

 

Bild 18. Dammenbäcken hinder D3, fall vid damm. 

 

 

 

Bild 19. Dammenbäcken hinder D3, damm vid Äskekärr. 

Vandringshinder D4-D6, Naturfall 2, 3 och 4 
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Hinder D4-D6 består av naturliga mindre vattenfall som utgör partiella, men passerbara hinder för 

öring. 

   

Bild 20. Dammenbäcken, hinder D4-D6, ett av de naturliga hindren. 

 

Vandringshinder D7- vägtrumma 100 m NV Långhult 

Hinder D7 består av en vägtrumma som ligger för högt och har för liten dimension. 

 

Bild 21. Dammenbäcken hinder D7.  

 

Vandringshinder D8- tröskel 1 trädgårdsdamm 
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Hinder D8 utgörs av en tröskel i en trädgårdsdamm. Även hinder D9 och D10 utgör trösklar i samma 

trädgårdsdamm. 

 

 Bild 22. Dammenbäcken hinder D8, tröskel 1 trädgårdsdamm. 

 

Vandringshinder D9- tröskel 2 trädgårdsdamm 

Hinder D8 utgörs av en tröskel nr 2 i en trädgårdsdamm. Även hinder D8 och D10 utgör trösklar i 

samma trädgårdsdamm. 

 

Bild 23. Dammenbäcken hinder D9. 

Vandringshinder D10- tröskel 3 trädgårdsdamm 
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Hinder D10 utgörs av en tröskel nr 3 i en trädgårdsdamm. Hindret består av två mindre trösklar. Även 

hinder D8 och D9 utgör trösklar i samma trädgårdsdamm. 

 

Bild 24. Dammenbäcken hinder D10, en av två mindre trösklar. 

 

Vandringshinder D11- Trumma 100 m S Långhult 

Hinder D11 består av en dubbel vägtrumma. Trumman har för liten dimension och orsakar viss däm-

ning uppströms 

 

Bild 25. Dammenbäcken hinder D11, trumma. 
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Vandringshinder D12- Naturfall 5 

Hindret utgörs av ett mindre naturligt fall. 

 

Vandringshinder D13- Dammens utlopp 

Vid Dammens utlopp finns ett dämme med en äldre fisktrappa. Både dämme och fisktrappa är i dåligt 

skick och har delvis förfallit. 

 

Bild 26. Dammenbäcken hinder D13, Dammens utlopp, fiskväg 

 

Förslag på åtgärder i Dammenbäcken 

Vandringshinder 

Bäcken har 13 vandringshinder, varav ett bedömts som definitivt för öring.  

Vid utloppet i Lygnern finns ett fårstängsel (D1) som påverkar vattenflödet, genom att ris, grenar mm 

har fastnat och orsakat dämning och tvingar vattnet en annan väg. Detta stängsel bör avlägsnas och 

nytt stängsel sättas upp som inte orsakar denna påverkan på vattenflödet. 

Dammen vid Äskekärr (D3) utgör ett definitivt hinder för öring. Här finns dock en torrlagd sidofåra 

där öringen eventuellt skulle kunna ta sig upp delar av året. Före dammens tillkomst har platsen san-

nolikt utgjort ett partiellt hinder för öring. Kontroll av om sidofåran kan utgöra passage för fisk bör 

göras. 

Längre uppströms finns vägtrummor (D7 och D11) som utgör ett partiella hinder för öring. Trum-

morna bör bytas ut mot trummor med en större dimension och sättas djupare. Alternativt bör halv-

trummor med naturligt bottensubstrat läggas. 

Det övre hindret, Dammens utlopp (D13) är det hinder som är högst prioritet att åtgärda. Hindret 

utgörs av ett dämme i mycket dåligt skick. Här finns även en fiskväg som förfaller och som därmed 
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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. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Endast en liten del av bäcken är kraftigt rensad medan ungefär halva bäcken är försiktigt rensad. På 

dessa sträckor är det önskvärt om mer sten kunde läggas ut. 

 

Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen av relativt god. Det är dock värdefullt om de sträckor som har lägre skuggningsklass 

kunde förbättras och att man sedan kunde upprätthålla en skuggande zon av träd längs bäcken. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekån 
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Ekån har sin upprinnelse i Gränshultesjön och Öxaredssjön med omgivande skogsmarker. Bäcken är 

ca 2 km lång och har inventerats i hela sin sträckning. 

Närmiljön vid Ekån består till stora delar av lövträdsdominerad blandskog. I de nedre delarna faller 

bäcken ner i en lövträdsdominerad bäckravin. I de övre delarna förekommer trädbevuxna våtmarker. 

Strömmande- forsande biotoper dominerar på 0,7 km (35 %) av sträckningen. 

Bäcken håller ca 1 km (0,28 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring. 

I Ekån finns åtta vandringshinder för fisk, varav två är artificiella. Samtliga hinder bedöms som parti-

ella för öring. 

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på ca 0,2 km (10 %).  

 

 

 

Vattenbiotopen 

Ekån har ett svagt ringlande lopp. I de nedre delarna av ån är fallhöjden stor och forsande ström-

mande biotoper dominerar. Uppströms dammen vid Banka och väg 926 är fallhöjden mindre. 

Strömmande- forsande vatten dominerar på 0,7 km (35 %) av sträckningen. 

Bäcken håller ca 1 km (0,28 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 3). 

Lekområden för öring förekommer bitvis längs hela Ekåns sträckning, undantaget de övre flackare 

partierna närmast Öxaredssjön. 
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Fig 12. Uppväxtområden för öring i Ekån. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

 

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på knappt 0,2 km (10 %).  

 

 

Fig 13. Rensningar och rätningar Ekån. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 27. Rensad sträcka i Ekån. 

 

Död ved i vattnet förekommer relativt sparsamt, undantaget de nedre delarna av ån. På 0,3 km (15 

%) är förekomsten måttlig (≥6-25 stockar/100 meter), medan övriga 1,7 km (85 %) har låg eller obe-

tydlig förekomst av död ved (< 6 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken är god. Ca 1,7 km (85 %) har bra beskuggning (>50%), < 0,1 km (5 %) har 

måttlig beskuggning (5-50 %) och drygt 0,2 km (10 %) har dålig eller obetydlig beskuggning. 

När det gäller förekomsten av intressanta s.k. strukturelement och värdefulla natur- och kulturmil-

jöer bör i huvudsak nämnas ravinen på den nedre delen av sträckan där bäckens fallhöjd är stor och 

det förekommer rikligt med forsar, hällar och fall. Omgivning och närmiljö består av lövträdsdomine-

rad blandskog, med många stora och grova träd, bl.a. ek. 
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Bild 28. Bäckravinen i Ekån. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Ekån består till stora delar av lövträdsdominerad blandskog. I de övre delarna före-

kommer trädbevuxna våtmarker. 

Produktionsskog förekommer endast i de övre delarna av bäcken och utgör drygt 0,2 km, d.v.s. 5 % 

av närmiljön (båda sidor inräknat). Skyddszoner finns vid hela sträckan för produktionsskogen. 

Närmiljö i form av artificiell mark, här främst i form av tomter och vägar förekommer på 0,5 km (11 

%) av sträckningen (båda sidor inräknat). Skyddszoner förekommer vid all artificiell mark. 

 

 

Fig 14. Skyddszoner vid artificiell mark i Ekån. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 
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Diken 

Till Ekån finns inga tillrinnande diken eller vattendrag som är av den storleken att de bedöms kunna 

ha en påverkan på vattendraget.  

 

Vandringshinder 

I Ekån finns åtta vandringshinder för fisk. Två hinder bedöms som definitiva för öring, övriga är parti-

ella hinder. Alla hinder utom två bedöms som definitiva för mört. Ål bedöms kunna passera samtliga 

hinder. 

Fragmenteringsindex för Ekån är 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 

Tabell 4. Vandringshinder i Ekån. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårighetsgrad i 

en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Hällar vid 
utloppet 

6371532 335830 Naturligt - 1 2 1 

D2 Dämme nära 
utloppet 

6371495 335855 Dämme Ja 0,2 1 1 

D3 Naturfall 1 6371469 335850 Naturligt - 0,3 1 1 

D4 Naturfall 2 6371358 335898 Naturligt - 1 2 1 

D5 Naturfall 3 6371349 335908 Naturligt - 4 2 1 

D6 Naturfall 4 6371150 336121 Naturligt - 0,3 2 1 

D7 Naturvall 5 6371127 336129 Naturligt - 0,3 2 1 

D8 Damm vid 
Banka 

6370990 336138 Damm Ja 9 2 11) 

1)= vid dammen finns en äldre fiskväg 

 

 

Vandringshinder D1- Hällar vid utlopp 

Vid utloppet i Lygnern faller bäcken över hällar. Detta hinder är partiellt för öring, men definitivt för 

arter som mört. 
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Vandringshinder D2- Dämme nära utloppet 

Nära utloppet finns ett dämme som verkar vara till för att skapa ett vattendjup för bad. Dämmet 

utgör ett partiellt hinder för fisk. 

 

Bild 29. Hinder D2, dämme nära utloppet. 

 

Vandringshinder D3- D7 

I bäckravinen upp till dammen vid Banka finns fem naturliga vattenfall. Hindren bedöms som partiella 

för öring, men definitiva för mört. Det största fallet har en fallhöjd på ca 4 meter, men är utdraget i 

sin längdriktning. Öring bedöms klara att ta sig förbi hindret vid lämplig vattenföring. 
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Bild 30. Hinder D4, Naturfall 2. 
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Bild 31. Hinder D5, Naturfall 3. 

 

Vandringshinder D8- damm vid Banka 

Vid Banka finns en damm och ett mindre kraftverk. Vid dammen finns en äldre fiskväg/fisktrappa. 

Ägaren till dammen säger att fisk tar sig upp igenom trappan. 

 

 

Bild 32. Hinder D8, Dammen vid Banka. 
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Bild 33. Fisktrappan vid dammen. 

 

 

Förslag på åtgärder i Ekån 

Vandringshinder 

Ekån har åtta vandringshinder. Samtliga hinder bedöms vara partiella, men passerbara för öring. Två 

hinder är artificiella.  

Det nedre artificiella hindret (D2) utgörs av ett mindre dämme i syfte att skapa en ”badpool” i bäck-

en. Dämmet utgör ett partiellt hinder och bör därför åtgärdas. 

När det gäller det övre artificiella hindret (D8) som utgörs av en damm finns där en äldre fisktrappa. 

Denna fiskväg bör ses över, då konstruktionen behöver underhållas och förbättras. Uppströms detta 

hinder finns 0,1 ha tämligen bra uppväxtområden. Eventuellt finns ytterligare uppväxtområden upp-

ströms sjöarna.  

De naturliga vandringshindren är partiella för öring. Vissa enklare åtgärder med sten och block kan 

göras vid dessa för att underlätta uppvandringen. 
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Biotopvård och återställande av rensningar 

Ekån har bedömts vara kraftigt rensad på 0,2 km (10 %) av sin sträckning. Om möjligt bör dessa par-

tier vara föremål för restaurering.  

 

Beskuggning, skyddszoner och närmiljö 

Skuggningen av bäcken är i huvudsak god. Det är värdefullt om den höga beskuggningsgraden kunde 

bestå med en skyddande zon av träd och buskar längs bäcken. 

 

Övrigt 

Den nedre delen av Ekån utgörs av en ravin där bäckens fallhöjd är stor och det förekommer rikligt 

med forsar, hällar och fall. Omgivning och närmiljö består av lövträdsdominerad blandskog, med 

många stora och grova träd, bl.a. ek. Detta område har ett stort naturvärde och bör skyddas. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Holmåsatjärnsbäcken 

Holmåsatjärnsbäcken är ett mindre vattendrag som mynnar i Stockasjöns östra del. Bäcken har sin 

upprinnelse i skogs- och våtmarksområden öster om sjön. Bäcken har inventerats upp till samman-

flödet mellan två mindre delgrenar öster om grusvägen, en sammanlagd sträcka på ca 0,8 km. 

Strömmande-forsande biotoper dominerar på drygt 0,2 km av sträckningen. Dessa finns i bäckens 

nedre del. 

Bäcken rinner genom barrskog med ett visst inslag av våtmarker. 

I Holmåsatjärnsbäcken finns två vandringshinder för fisk, ett är naturligt och ett utgörs av en väg-

trumma. Bägge hindren bedöms vara partiella, men passerbara för öring. 

Bäcken håller drygt 0,2 km (0,04 ha) bra uppväxtbiotoper för öring.  

Av Holmåsatjärnsbäckens totala längd på ca 0,8 km är ca 0,5 km kraftigt rensad eller rätad. 

 

 

 

Vattenbiotopen 

Holmåsatjärnsbäcken har ett rakt eller svagt ringlande lopp.  

I Holmåsatjärnsbäcken finns drygt 0,2 km sträcka, där strömmande-forsande biotoper dominerar, 

vilket utgör ca 25 % av sträcklängden. Bäcken håller drygt 0,2 km (0,04 ha) tämligen bra till mycket 

bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 3). Dessa sträckor förekommer på den nedre delarna av 

bäcken. Där förekommer också lekområden för öring, dock ej av optimal kvalitet. 
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Fig 15. Uppväxtområden för öring i Holmåsatjärnsbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på ca 0,5 km (63 %) av sträcklängden.  

 

 

 

 

 

Fig 16. Rensningar och rätningar Holmåsatjärnsbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 34. Rensad sträcka (A3). 

 

Död ved i vattnet förekommer i måttlig omfattning. Hela den inventerade sträckan har liten före-

komst av död ved (<6 stockar/100 meter).  

Skuggningen av bäcken är relativt svag; mindre än 0,1 km (12 %) har bra skuggning (>50 %), knappt 

0,5 km (63 %) har måttlig skuggning (5-50 %) och drygt 0,2 km (25 %) har dålig eller obefintlig skugg-

ning (<5%) 

Inga särskilt intressanta s.k. strukturelement eller värdefulla natur- och kulturmiljöer har noterats. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Holmåsatjärnsbäcken består i huvudsak av barrskogsdominerad skog med visst våt-

marksinslag.  

Produktionsskog förekommer vid ca 1,4 km (båda sidor inräknat), vilket utgör ca 88 % av närmiljön. 

Skyddszoner förekommer vid drygt 0,5 km (31 %). I de nedre delarna vid bäcken finns markeringar i 

träden i form av snitslar som visar att en mindre trädbård (<3 meter) sparas mot bäcken (Sveaskog). 

Denna form av lämnad trädbård är dock inte detsamma som skyddszon enligt definitionen i biotop-

karteringen. 
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Fig 17. Skyddszoner vid produktionsskog i Holmåsatjärnsbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

 

Artificiell mark saknas i närmiljön förutom den grusväg som finns på övre delen av sträckningen. 

 

Diken 

Till Holmåsatjärnsbäcken på denna sträcka rinner ett tillrinnande dike som är av den storleken att det 

bedöms kunna ha en påverkan på vattendraget.  

 

Vandringshinder 

I Holmåsatjärnsbäcken finns två vandringshinder för fisk, ett är naturligt och ett utgörs av en väg-

trumma. 

Bägge hindren bedöms som partiella, men passerbara för öring.  

Fragmenteringsindex för Holmåsatjärnsbäcken är 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 

Tabell 5. Vandringshinder i Holmåsatjärnsbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets 

svårighetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Forsområde 6391033 353132 Naturligt - 1) 2 1 

D2 Grusvägen 6390981 353698 Vägtrumma Ja  2 1 
1 hindret består av flera mindre naturliga fall, samt ansamlingar av ris och grenar på en sträcka om drygt 100 

meter 

 

 

Vandringshinder D1- naturligt forsparti 
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Hindret utgörs av en forssträcka på drygt 100 meter (omfattar hela sträckan A2). På sträckan finns 

flera mindre fall och ansamlingar av ris och grenar som bildar hinder. Hindret bedöms som partiellt, 

men passerbart hinder för öring, men definitivt för mört. 

 

Bild 35. Holmåsatjärnsbäcken hinder D1. Hindret består av flera mindre naturliga hinder på sträcka A2, bilden 

visar ett av dem. 

 

Vandringshinder D2- grusvägen 

Hindret består av en vägtrumma (stentrumma) med ett mindre fall på ca 0,2 m på nedströmssidan. 

Stentrumman är påbyggd med en plåttrumma på uppströmssidan. Hindret bedöms som partiellt, 

men passerbart hinder för öring, men definitivt för mört. 

 

Bild 36. Holmåsatjärnsbäcken hinder D2. Stentrumma under grusväg. 
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Förslag på åtgärder i Holmåsatjärnsbäcken 

 

Vandringshinder 

När det gäller det naturliga vandringshindret D1 (sträcka A2) är det lätt att åtgärda genom manuellt 

arbete. Det går då att röja upp lite bland ris och grenansamlingar som medfört att vandringshinder 

bildats, samt flytta om en del sten och block så att passerbarheten för fisk underlättas. 

Det övre hindret (D2) som utgörs av stentrumman under grusvägen kan åtgärdas genom att botten 

och vattenytan höjs upp med hjälp av sten och stentrösklar nedströms. Det verkar dock som om 

trösklar redan anlagts i detta syfte, men det går att förbättra detta ytterligare. Dock ska man ha i 

åtanke att biotoperna uppströms är av måttlig kvalitet, även om det finns partier som är lite bättre. 

Vattenföring blir också mindre uppströms och utgör en begränsande faktor. Eftersom åtgärden är 

relativt lätt att utföra bör åtgärden ändå utföras, då hindret är artificiellt och ett åtgärdande skulle 

vara bra ur ett ekologiskt perspektiv. Ett åtgärdande skulle kunna gynna exempelvis bottendjur och 

groddjur. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Bäcken är rensad på stor del av sin sträckning. Viktigast att åtgärda är de nedre sträckorna A1- A3 där 

vattnet är strömmande- småforsande. Sten och block ligger upplagt vid sidan av bäcken. På övriga 

sträckor är bäcken mer svagt strömmande eller lugnflytande. 

 

Beskuggning, skyddszoner och närmiljö 

Skuggningen av bäcken är till stora delar svag eller måttlig. Det är dock värdefullt om de sträckor som 

har lägre skuggningsklass kunde förbättras och att man sedan kunde upprätthålla en skuggande zon 

av träd längs bäcken. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Lövbrobäcken 

Lövbrobäcken är ett mindre vattendrag som mynnar i Lygnern, strax söder om Sätila. Bäcken har sin 

upprinnelse i skogs och våtmarksområden öster om sjön. Bäcken har inventerats upp till sammanflö-

det mellan två delgrenar nordost om Hagalund, en sammanlagd sträcka på ca 3,2 km. 

Bäckens lopp är i huvudsak svagt strömmande. Strömmande-forsande biotoper dominerar bara på 

knappt 0,2 km av sträckningen. Bäcken rinner i huvudsak genom åker- och betesmarker. 

I Lövbrobäcken finns ett vandringshinder för fisk. Hindret utgörs av en vägtrumma.  

Bäcken håller drygt 0,1 km (0,04 ha) bra uppväxtbiotoper för öring.  

Av Lövbrobäckens totala längd på ca 3,2 km är knappt 0,2 km kraftigt rensad eller rätad. 

 

 

 

Vattenbiotopen 

Lövbrobäcken består både av partier med ett svagt ringlande lopp och av meandrande sträckor.   

I Lövbrobäcken finns knappt 0,2 km sträcka, där strömmande-forsande biotoper dominerar. Detta 

utgör ca 6 % av sträcklängden. Bäcken håller drygt 0,1 km (0,04 ha) tämligen bra till mycket bra upp-

växtbiotoper för öring (klass 2 och 3). Lekområden för öring förekommer där uppväxtområdena finns. 

Lektområdena är dock inte av optimal kvalitét. 
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Fig 18. Uppväxtområden för öring i Lövbrobäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

 

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på ca 0,2 km (6 %) av sträcklängden.  

 

 

Fig 19. Rensningar och rätningar Lövbrobäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 37. Rätad sträcka (A10). 

Död ved i vattnet förekommer enligt följande; drygt 0,6 km (19 %) har riklig förekomst (>25 stock-

ar/100 meter), 1,4 km (44 %) har måttlig förekomst (≥6-25 stockar/100 meter) och övriga 1,2 km (37 

%) har liten eller obetydlig förekomst (<6 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken är relativt god; ca 2,0 km (63 %) har bra beskuggning (>50%), 0,7 km (22 %) 

har måttlig beskuggning och övriga 0,5 km (15 %) har dålig eller obefintlig beskuggning. 

När det gäller förekomsten av intressanta s.k. strukturelement och värdefulla natur- och kulturmil-

jöer bör i huvudsak nämnas de meandrande partierna i åker- och beteslandskapet där närmiljön hu-

vudsakligen består av lövskog. Dessa partier ligger på sträckorna A6-A 9 och A13- A14. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Lövbrobäcken består i huvudsak av åker- och betesmark.  

Produktionsskog förekommer endast vid knappt 0,2 km (båda sidor inräknat), vilket utgör ca 3 % av 

närmiljön. Skyddszoner saknas.  

Artificiell mark och då i huvudsak åkermark förekommer vid 2,2 km (båda sidor inräknat), vilket utgör 

ca 35 % av närmiljön. Skyddszoner förekommer vid ca 0,6 km (10 %). 



 

57 
 

 

Fig 20. Skyddszoner vid artificiell mark i Lövbrobäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

 

Diken 

Till Lövbrobäcken rinner fyra tillrinnande diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en 

påverkan på vattendraget.  

 

Vandringshinder 

I Lövbrobäcken finns ett vandringshinder för fisk. Hindret består av en vägtrumma. 

Fragmenteringsindex för Lövbrobäcken är 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 

Tabell 6. Vandringshinder i Lövbrobäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Väg mot 
växthusen 

6379512 347452 Vägtrumma Ja 0,05 2 1 

 

Vandringshinder D1- Vägtrumma 

Hindret utgörs av en vägtrumma som slutar med ett mindre stalp i utloppet. Även inloppet utgör ett 

hinder då det är igensatt av ris, grenar och sand. 

1,6

0,43

0,18
0

Skyddszoner artificiell mark (km)

Klass 0 Klass 1 Klass 2 Klass 3
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Bild 38. Lövbrobäcken hinder D1, vägtrumma under grusväg 

 

Förslag på åtgärder i Lövbrobäcken 

Vandringshinder 

I Lövbrobäcken finns bara ett vandringshinder. Detta hinder utgörs av en vägtrumma. Hindret är lätt 

att åtgärda genom att höja botten och vattenyta på nedströmssidan, samt rensa inloppet som delvis 

satt igen. Lek- och uppväxtområden för öring finns dock bara i mindre omfattning på uppströmssidan 

Åtgärden är dock motiverad ur ett bredare ekologiskt perspektiv. Ett åtgärdande skulle kunna gynna 

bl.a. bottendjur och groddjur. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Bäcken är bara rensad och rätad på en mindre del av sin sträckning (knappt 0,2 km). Den rätade 

sträckan A10 bör kunna vara föremål för restaurering. 

 

Beskuggning, skyddszoner och närmiljö 

Skuggningen av bäcken är relativt god, men varierar. En värdefull åtgärd är att om möjligt kunna öka 

hela bäckens skuggningsklass till 3 och sedan kunna upprätthålla en skyddande zon av träd längs 

bäcken.  

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Ryabäcken 

Ryabäcken är ett mindre vattendrag som mynnar i Storån, vid Hulta, knappt 3 km N Sätila. Ryabäcken 

har sin upprinnelse i området öster om Stora Öresjön. Ryabäcken har inventerats från sammanflödet 

med Storån och 1,3 km uppströms.  

Bäcken har relativt stor fallhöjd och strömmande-forsande biotoper dominerar på 0,8 km av sträck-

ningen. Nedströms väg 1611 rinner bäcken genom kuperade betesmarker och lövskogsdominerade 

branter. Uppströms väg 1611 dominerar skogsmark och barrträden tar över på den övre delen av 

sträckan.  

I bäcken har fyra vandringshinder identifierats. Samtliga bedöms vara partiella, men passerbara för 

öring. Dock utgör vägtrumman under väg 1611 ett mer svårpasserbart hinder än de övriga. 

Bäcken håller ca 0,9 km (0,16 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring.  

Av Ryabäckens totala längd på ca 1,3 är endast ca 0,1 km kraftigt rensad eller rätad. 

På den nedre delen av bäcken (sträcka A2-A4) visar kartorna att bäcken är rätad och att det tillkom-

mer ett mindre biflöde in från väster. Denna del av kartan stämmer inte med verkligheten och kartan 

har därför justerats för detta avsnitt. En mindre del av sträckan är visserligen rätad och stensatt, men 

i övrigt har bäcken ett meandrande eller ringlande lopp. ”Biflödet” har inte gått att hitta. 
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Vattenbiotopen 

Ryabäcken har till största delen ett ringlande eller rakt lopp. Den allra nedersta delen mot Storån har 

ett meandrande lopp. 

I Ryabäcken finns drygt 0,8 km sträcka (62 %) där strömmande-forsande biotoper dominerar. Bäcken 

håller ca 0,9 km (0,16 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 3), vilket 

utgör ca 69 % av bäckens längd. Lekområden finns av tämligen god- optimal kvalitét nedströms väg 

1611. Uppströms väg 1611 förekommer endast lekområden av sämre kvalitét eller så saknas de helt. 

 

 

Fig 21. Uppväxtområden för öring i Ryabäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Endast en mindre del av Ryabäcken, ca 0,1 km (8 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar 

eller har rätats.  

 

 

Fig 22. Rensningar och rätningar Ryabäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 

0
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Bild 39. Stensatt sträcka (A4) nedströms väg 1611. 

 

Död ved i vattnet förekommer i måttlig omfattning, ca 0,5 km (38 %) håller klass 2 eller högre (≥6 

stockar/100 meter). Övriga delar håller lägre andel död ved. 

Skuggningen av bäcken är till stora delar måttlig eller god. Drygt 0,5 km (38 %) av sträckan har bra 

skuggning (>50%), drygt 0,6 km (46 %) har mindre bra beskuggning (5-50 %) och 0,2 km (16 %) har 

dålig eller obefintlig beskuggning. Den lägsta beskuggningsgraden finns i stort sett endast på ett parti 

i de övre delarna där ett kalhygge når ända fram till bäcken. 

När det gäller förekomsten av intressanta s.k. strukturelement och värdefulla natur- och kulturmil-

jöer bör i första hand nämnas den nedre delen där bäcken meandrar och omges av branter med ett 

stort inslag av större och äldre lövträd. Ett större skredärr finns också på denna sträcka. I höjd med 

vandringshinder D3 finns ett parti där vattnet faller över hällar och större block. På sträcka A8 finns 

en byggnadsruin och på sträcka A 10 finns en dammrest. Dessa kulturhistoriska lämningar finns inte 

med i Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök eller länsstyrelsen webbGIS-karta. 
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Bild 40. Gammal ruin på sträcka A8 i anslutning till hinder D3. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Ryabäcken består i sina övre delar i huvudsak av barrskog och branter. I de nedre de-

larna dominerar ett kuperat landskap av betesmarker och lövskogsbranter.  

Produktionsskog förekommer vid drygt 0,5 km (38 %) av bäckens sträckning (båda sidor inräknat). 

Skyddszoner mot vattendraget saknas helt vid dessa sträckor. 

Artificiell mark, sånär som på väg 1611 saknas i närmiljön. 

 

Diken 

Till Ryabäcken på denna sträcka finns inga tillrinnande diken eller vattendrag som är av den storleken 

att de bedöms kunna ha en påverkan på vattendraget. 

 

Vandringshinder 

I Ryabäcken finns fyra vandringshinder för fisk. Samtliga hinder bedöms som partiella, men passer-

bara för öring. Hindret som utgörs av vägtrumman under väg 1611 (D2) är det hinder som är svårast 

för fisk att passera.  

Fragmenteringsindex för Ryabäcken 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 
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Tabell 7. Vandringshinder i Ryabäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårighets-

grad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Beteshagen 6386680 345992 Naturligt - 0,7 2 1 

D2 Väg 1611 6383840 345981 Vägtrumma Ja 0,3 2 1 

D3 Byggnadsruinen 6383836 345809 Naturligt - - 2 0 

D4 Dammruinen 6383769 345730 Dammruin Nej - 1 0 

 

Vandringshinder D1- naturligt blockhinder i beteshagen 

Hindret utgörs av en ansamling av block och grenar. 

 

 

Bild 41. Ryabäcken hinder D1, naturligt blockhinder 

 

 

 

 

 

 

Vandringshinder D2- vägtrumma väg 1611 

Hindret utgörs av en vägtrumma under väg 1611, Trumman ligger för högt och slutar med ett stalp 

på 0,3 meter. 
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Bild 42. Ryabäcken hinder D2, vägtrumma under väg 1611. 

 

Vandringshinder D3- byggnadsruinen 

I anslutning till en byggnadsruin på sträcka A8 finns ett naturligt hinder som består av parti med häl-

lar och block. 

 

Bild 43. Ryabäcken hinder D3, naturligt hinder. 

 

Vandringshinder D4- dammruinen 



 

65 
 

Hinder D4 består av en äldre dammrest. Det verkar som om hindret kan vara passerbart under häl-

larna, men detta är en något osäker bedömning. Vid högre flöden rinner vatten över bottenstenen 

och då är hindret passerbart för alla arter 

 

Bild 44. Ryabäcken hinder D4, gammal dammrest.  

 

Förslag på åtgärder i Ryabäcken 

Vandringshinder 

När det gäller vandringshinder är det viktigast att åtgärda hinder D2 under väg 1611. Hinder D1 bör 

också åtgärdas, men där är fråga om ett enklare manuellt arbete. Uppströms hinder D2, väg 1611, 

finns 0,35 km (0,11 ha) fina strömsträckor och bra uppväxtområden för öring. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Bäcken är endast på ca 0,1 km (ca 8 %) av sin sträckning kraftigt påverkad av rensningar har rätats, 

varför denna påverkan har liten betydelse. 

 

Beskuggning, skyddszoner och närmiljö 

Skuggningen av bäcken är god. Dock förekommer mindre bra beskuggning vid vissa partier, framför-

allt vid produktionsskogarna längst upp. En värdefull åtgärd är att om möjligt kunna öka hela bäckens 

skuggningsklass till 3 och sedan kunna upprätthålla en skyddande zon av träd längs bäcken.  

På den nedre delen av sträckan förekommer betesmarker i ett kuperat landskap, samt lövskogsbran-

ter där bäcken meandrar. Dessa naturtyper har ett stort bevarandevärde. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 

Ryssbybäcken 
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Ryssbybäcken har sin upprinnelse norr om Ekås. Bäcken har inventerats till i höjd med Sjötorp öster 

om Ekås, en sträcka på ca 7,0 km. Ryssbybäcken har sitt utlopp i Viaredssjön. 

Närmiljön vid Ryssbybäcken består i de nedre delarna i huvudsak av lövskog och igenväxande öppen 

mark. Vid affärs- och industriområdena vid Lundaskog ökar andelen artificiell mark. Uppströms 

Lundaskog dominerar barrträdsdominerad skogsmark och andelen produktionsskogar ökar.  

I Ryssbybäcken finns åtta vandringshinder för fisk. Två hinder är artificiella, övriga är naturliga. Samt-

liga bedöms vara partiella, men passerbara för öring. Samtliga hinder bedöms vara passerbara för ål, 

dock utgör hinder D7 ett partiellt hinder för ål. 

I Ryssbybäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 2,4 km (34 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 2,8 km (1,1 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring, vilket ut-

gör ca 40 % av bäckens längd. 

Ungefär 1,4 km (20 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  

Omedelbart norr om Lundaskogs industriområde är bäcken på kartorna markerad som att den rinner 

i två mer eller mindre parallella fåror. Den östra har angivits som huvudflödet. Detta stämmer inte; 

det är den västra grenen som är huvudfåran. Den östra grenen är ett mindre sidoflöde med ringa 

vattenflöde (ca 5 l/sek vid inventeringen 2015-07-22). 

 

 

 

Vattenbiotopen 
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Ryssbybäcken har ett svagt ringlande eller rakt lopp.  

I Ryssbybäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 2,8 km (40 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 2,8 km (1,1 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 och 

3), vilket utgör ca 40 % av bäckens längd. Lekområden för öring förekommer bitvis längs hela Ryssby-

bäckens sträckning. Lekområdena håller dock inte optimal kvalitét. 

 

Fig 23. Uppväxtområden för öring i Ryssbybäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Drygt 1,4 km (20 %) av bäcken är kraftigt påverkat av rensningar eller har rätats.  

 

 

Fig 24. Rensningar och rätningar Ryssbybäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 45. Rätad sträcka vid Lundaskogs industriområde (A12). 

Död ved i vattnet förekommer enligt följande; liten eller obefintlig förekomst (0- 6 stockar/100 me-

ter) på 3,8 km (54 % av sträckningen) och måttlig förekomst (≥6-25 stockar/100 meter) på 3,0 km (43 

%). Ca 0,2 km (3 %) har riklig förekomst av död ved (>25 stockar/100 meter). 

Bäckens beskuggning varierar längs sträckningen; ca 3,5 km (50 %) har bra beskuggning (>50%), 2,4 

km (34 %) har mindre bra beskuggning (5-50 %) och övriga 1,1 km (16 %) har dålig eller obefintlig 

beskuggning. 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör i första hand 

nämnas fors och strömpartierna i skogsområdena norr om Ramnaslätts industriområde och drygt en 

km uppströms där ett par våtmarker tar vid (sträcka A16- A28). Vidare finns det en block- och bergs-

ravin på den övre delen av sträckan vid Sjötorp (sträcka A42). 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Ryssbybäcken består i de nedre delarna i huvudsak av lövskog och öppen igenväxande 

mark. Vid Lundaskog och Ramnaslätt ökar andelen artificiell mark vid affärs- och industriområdena. 

Uppströms Ramnaslätt utgörs närmiljön i huvudsak av barrträdsdominerad skogsmark, och andelen 

produktionsskogar ökar.  
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Fig 25. Skyddszoner vid produktionsskog i Ryssbybäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Produktionsskog förekommer vid närmare ca 6 km av bäcken (bägge sidor inräknat). Skyddszoner 

förekommer endast i mycket begränsad omfattning, 0,5 km (8 %). 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar, industrimark), 3,3 km 

(bägge sidor inräknat) finns skyddszoner på 2 km (61 %). 

 

 

Fig 26. Skyddszoner vid artificiell mark i Ryssnäsbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Ryssbybäcken rinner 24 diken/vattendrag som är av den storleken att de bedöms kunna ha en 

påverkan på vattendraget. 

 

5,48

0,44
0,05 0

Skyddszoner produktionsskogar (km)

Klass 0 Klass 1 Klass 2 Klass 3

1,3

1,42

0,59

0

Skyddszoner artificiell mark (km)

Klass 0 Klass 1 Klass 2 Klass 3



 

70 
 

 

 

Vandringshinder 

I Ryssbybäcken finns åtta vandringshinder för fisk. Samtliga bedöms vara partiella, men passerbara 

för öring. Alla hinder bedöms vara passerbara för ål, dock utgör hinder D7 ett partiellt hinder även 

för ål. Två hinder är artificiella, övriga är naturliga. 

Fragmenteringsindex för Ryssbybäcken är 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 

Tabell 8. Vandringshinder i Ryssbybäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Använd- 
ning 

Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Litet fall 
Industri-
gatan 

6399483 373704 Naturligt - 0,5 1 0 

D2 Trumma 
Industri-
gatan 

6399510 373678 Trumma Ja 0,15 1 0 

D3 Fall 75 m 
nedan g:a 
sågen 

6400337 374097 Naturligt - 0,5 1 0 

D4 Fall 40 m 
nedan g:a 
sågen 

6400358 374127 Naturligt - 0,4 1 0 

D5 Gamla 
sågen 

6400389 374127 Naturligt - 0,8 2 1 

D6 Fall 230 m 
ovan g:a 
sågen 

6400579 374200 Naturligt - 0,5 2 1 

D7 Utlopp 
våtmark 

6400658 374203 Damm Ja 0,6 2 1 

D8 Block- 
ravin vid 
Sjötorp 

6402276 374995 Naturligt - 1 21) 11) 

1)= Osäker bedömning 

 

Vandringshinder D1- litet fall nära Industrigatan 

Hinder D1 består av ett mindre fall. Fallet är naturligt, men möjligen har bäcken trängts ihop på 

denna sträcka när Industrigatan anlades. 
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Bild 46. Hinder D1. Litet fall, nära Industrigatan. 

 

Vandringshinder D2- trumma Industrigatan 

Hindret utgörs av en vägtrumma som slutar med ett stalp på ca 15 cm. Trumman ligger vid en avfart 

till en fastighet vid Industrigatan 

 

Bild 47. Ryssbybäcken hinder D2, vägtrumma vid Industrigatan. 

 

 



 

72 
 

Vandringshinder D3 och D4- mindre fall 75 meter respektive 30 meter nedströms gamla sågen  

Hinder D3 och D4 består av mindre naturliga fall. 

 

Bild 48. Ryssbybäcken hinder D3-D4, naturliga mindre fall, bilden visar det södra fallet. 

 

Vandringshinder D5- gamla sågen 

Hinder D5 består av ett naturligt fall på ca 0,8 meter beläget i anslutning till en ruin. Ruinen härrör 

från äldre sågverksverksamhet. 

 

Bild 49. Ryssbybäcken hinder D5, fall vid gamla sågen. 
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Vandringshinder D6- mindre fall 230 meter uppströms gamla sågen 

Hinder D6 består av ett mindre naturligt fall. 

 

Bild 50. Ryssbybäcken hinder D6, trumma under mindre naturligt fall. 

 

Vandringshinder D7- utlopp våtmark 

Hinder D7 består av en fördämning vid en våtmark. Dammet regleras med träsättare 

 

Bild 51. Ryssbybäcken hinder D7, dämme vid utlopp av en våtmark. Dämmet är placerat i anslutning till en 

mindre vägbro. 
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Vandringshinder D8- blockravin vid Sjötorp 

Nära Sjötorp finns en mindre ravin bestående av berg och block. Som vandringshinder är detta svår-

bedömt då det är svårt att se hur vattnet rinner under blocken. 

 

Bild 52. Ryssbybäcken hinder D8, berg- och blockravin  

 

Förslag på åtgärder i Ryssbybäcken 

Vandringshinder 

I Ryssbybäcken finns åtta vandringshinder för fisk. Samtliga hinder bedöms vara partiella, men pas-

serbara för öring. Alla hinder bedöms vara passerbara för ål, dock utgör hinder D7 ett partiellt hinder 

även för ål. Två hinder är artificiella, övriga är naturliga. 

Åtgärdande av vandringshindren i Ryssbybäcken bör i första hand inrikta sig på de bägge artificiella 

hindren; D2 och D7. Bägge hindren bedöms vara relativt enkla att åtgärda genom att höja upp botten 

och vattenytan nedströms. Vid övriga hinder kan passagen underlättas med enkla metoder; manuellt 

arbete med sten och block. Av de naturliga hindren är det viktigast att inrikta sig på hinder D1, där 

bäcken troligtvis trängts ihop när vägen byggdes. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Drygt 1,1 km av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. I möjligaste mån bör dessa 

sträckor vara föremål för restaurering.  
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Beskuggning och skyddszoner 

Bäckens beskuggning varierar längs sträckningen och ca halva sträckningen har mindre bra beskugg-

ning. En värdefull åtgärd är att om möjligt kunna öka hela bäckens skuggningsklass till 3 och sedan 

upprätthålla en skyddande zon av träd längs bäcken.  

 

Övrigt 

I detta uppdrag ingår inte att studera vattenkvalitén och ge förslag på åtgärder som förbättrar vat-

tenkvalitén. I detta fall måste dock ett undantag göras. På sträcka A12 vid Ramnaslätt ansluter ett 

större dike från nordväst. I detta dike förekommer kraftiga metallutfällningar. Slam har lagt sig över 

stor del av bottnarna. En påverkan finns på bottnarna i Ryssbybäcken minst 300 meter nedströms 

sammanflödet. Ryssbybäcken ger även ett mer sterilt intryck på detta avsnitt. Vattenkvalitén bör 

därför undersökas och relevant åtgärd sättas in. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Sandrydsbäcken 

Sandrydsbäcken är ett mindre vattendrag som mynnar i Lygnerns sydöstra del. Bäcken har sin upp-

rinnelse i skogs- och våtmarksområdena på höjderna vid Kyrkeberget i nordost.  Bäcken har invente-

rats upp till tjärnet ”Dammen”, ca 2,1 km uppströms. 

Strömmande-forsande biotoper dominerar på 1,4 km av sträckningen. Dessa finns i huvudsak i bäck-

ens nedre del. 

Nedre delen av bäcken rinner genom lövskog, mellersta delen genom åkermark och övre delen rinner 

genom våtmarker och barrträdsdominerad skogsmark. 

I bäcken har fyra vandringshinder identifierats. Samtliga hinder bedöms vara partiella, men passer-

bara för öring. De två nedre hindren är naturliga och de två övre består av vägtrumma respektive en 

kulvertering. Vägtrumman under grusvägen (D3) utgör ett mer svårpasserbart hinder än de övriga. 

Bäcken håller ca 1,4 km (0,21 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring. 

Av Sandrydsbäckens totala längd på ca 2,1 km är ca 0,8 km kraftigt rensad eller rätad, marker som i 

huvudsak är belägna vid jordbruksmarken vid Sandryd. 

 

 

Vattenbiotopen 

Sandrydsbäcken har ett rakt lopp i de övre delarna upp till tjärnet ”Dammen”. På kartan är bäcken 

utritad med ett relativt rakt lopp även på sträckan nedströms jordbruksmarken, vilket inte stämmer. 

Den nedre delen (sträcka A1- A3) har ett ringlande och meandrande lopp. Detta innebär att sträck-

längder och arealer på den nedre delen blir något underskattade. 

I Sandrydsbäcken finns drygt 1,4 km sträcka (67 %) där strömmande-forsande biotoper dominerar. 

Bäcken håller likaledes ca 1,4 km (0,21 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring 

(klass 2 och 3). Lekområden för öring förekommer på hela sträckningen där strömmande biotoper 

dominerar. Lekområden av optimal kvalitét förekommer, men de flesta områden håller inte optimal 

kvalitét. 
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Fig 27. Uppväxtområden för öring i Sandrydsbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på ca 0,8 km (38 %). Dessa partier är belägna vid jordbruksmar-

ken vid Sandryd och upp till tjärnet ”Dammen”. 

 

 

 

Fig 28. Rensningar och rätningar Sandrydsbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 53. Meandrande sträcka på A3. 

 

Död ved i vattnet förekommer i varierad omfattning längs bäckens sträckning; 1,4 km, d.v.s. 67 % av 

hela sträcklängden har måttlig förekomst av död ved (≥6-25 stockar/100 meter). Övriga delar har 

liten eller obetydlig förekomst av död ved i vattnet. 

Skuggningen av bäcken varierar längs sträckningen; ca 1,4 km (67 %) har bra skuggning (> 50 %), 0,6 

km (29 %) har mindre bra skuggning (5-50 %) och ca 0,1 km (5 %) har dålig eller obetydlig skuggning. 

När det gäller förekomsten av intressanta s.k. strukturelement och värdefulla natur- och kulturmil-

jöer bör i huvudsak nämnas hela sträckan nedströms jordbruksmarken (A1- A4), där bäcken ringlar 

och meandrar sig fram i ett strömmande och småforsande lopp genom ett lövskogslandskap. Här och 

var finns rester och lämningar av stenmurar och stensättningar. På delen närmast Lygnern rinner 

bäcken delvis över hällar. 
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Bild 54. Gammal stenmur på sträcka A3. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Sandrydsbäcken består i sina övre delar i huvudsak av barrträdsdominerad blandskog 

och våtmarker. I mellersta partiet dominerar åkermarken vid Sandryd och på de nedre delarna domi-

nerar lövskog.  

Produktionsskog förekommer vid de övre delarna av bäckens sträckning, på knappt 0,5 km (båda 

sidor inräknat). Skyddszoner i form av våtmarker finns vid knappt 0,3 km (62 %) av dessa. 

 

 

Fig 29. Skyddszoner vid produktionsskog i Sandrydsbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 
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Artificiell mark i närmiljön förekommer på 2,8 km (bägge sidor inräknat). Skyddszoner förekommer 

på 1,6 km (57 %) av dessa. Där närmiljön utgörs av åkermark saknas skyddszoner. 

 

 

Fig 30. Skyddszoner vid artificiell mark i Sandrydsbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Sandrydsbäcken finns inga tillrinnande diken eller vattendrag som är av den storleken att de be-

döms kunna ha en påverkan på vattendraget. På kartan finns ett dike/vattendrag utritat på sträcka 

A2 (relativt nära mynningen). Denna tillrinning var dock vid inventeringstillfället helt torrt. 

 

Vandringshinder 

I Sandrydsbäcken finns fyra vandringshinder för fisk. Två hinder är naturliga och två utgörs av 

trumma/kulvert. 

Samtliga hinder bedöms som partiella, men passerbara för öring. Vandringshinder D3, en väg-

trumma, bedöms vara det hinder som är svårast för fisk att passera. 

Fragmenteringsindex för Sandrydsbäcken är 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 
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Tabell 9. Vandringshinder i Sandrydsbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svå-

righetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Inlopp Lygnern 6374077 343425 Naturligt - 1) 2 1 

D2 Lövskogsbranten 6373858 343660 Naturligt - 2) 2 1 

D3 Vägtrumma 
grusväg 

6373532 344428 Trumma Ja 0,25 2 1 

D4 Kulvertering 
åker 

6373596 344678 Kulvert Ja 3) 2 1 

1 hindret består av flera mindre naturliga fall, samt hällar på en sträcka om ca 40 meter 
2 hindret består av ca 12 mindre naturliga hinder bestående av små fall, hällar, gren- och rotfördämningar mm 

på en sträcka om ca 900 meter 
3 kulverteringen är ca 70 meter lång och har en viss lutning, men har inget egentligt stalp i utloppet.  

 

Vandringshinder D1- naturliga hällar 

Hindret utgörs av hällar och naturliga fall, vilka utgör partiella, men passerbara hinder för öring. Arter 

som mört kan inte passera detta hinder. 

 

Bild 55. Sandrydsbäcken hinder D1, naturligt fall över hällar. Hinder D1 består av flera liknande hinder, bilden 

visar ett av dem. 

 

 

Vandringshinder D2- lövskogsbranten 
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Hindret består av ca 12 mindre hinder bestående i huvudsak av små fall, hällar, gren- och rotfördäm-

ningar mm på en sträcka om ca 900 meter vilka utgör partiella, men passerbara hinder för öring. 

Arter som mört kan inte passera detta hinder. Två av hindren utgörs av äldre stentrummor som del-

vis rasat och stenar ligger vid utloppen. 

 

Bild 56. Sandrydsbäcken hinder D2. Bilden visar ett av flera småhinder som tillsammans utgör hinder D2. 

 

Vandringshinder D3- vägtrumman 

Vägtrumman ligger för högt och slutar med ett stalp på ca 0,25 meter. Hindret är partiellt, men pas-

serbart för öring och definitivt för mört. 

 

 

Bild 57. Sandrydsbäcken hinder D3, vägtrumma. 
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Vandringshinder D4- kulverteringen 

Hinder D4 består av en ca 70 meter lång kulvertering under åkermark. Utloppet har inget egentligt 

stalp i utloppet, men kulverten ligger med en viss lutning. Hindret är partiellt, men passerbart för 

öring och definitivt för mört. 

 

Bild 58. Sandrydsbäcken hinder D4, kulvertering.  

 

Förslag på åtgärder i Sandrydsbäcken 

Vandringshinder 

När det gäller vandringshinder bör det viktigaste hindret att åtgärda vara vägtrumman under grusvä-

gen (D3). Dock får man ha i åtanke att sträckorna uppströms är av måttlig kvalitet för öring. Även 

vattenflödet minskar uppströms. Dock är hinder D3 relativt lätt att åtgärda, genom att höja botten 

nedströms trumman med trösklar och sten. 

De hinder som finns på sträcka A1- A3 kan med en manuell insats från en exempelvis en fiskeförening 

underlätta uppvandringen för öring. Dock bör inga större åtgärder göras där då hindren är naturliga 

och det kan även kan finnas en del kulturmiljövärden på sträckan. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Bäcken är på ca 0,8 km (ca 38 %) av sin sträckning kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. 

Detta rensade och rätade parti återfinns vid åkermarken vid Sandryd och uppströms. Då biotoperna 

på denna sträcka är av måttlig kvalitet och vattenhastigheten lägre, liksom vattenföringen, är dock 

vinsterna med återställningsåtgärder relativt begränsade.  

Beskuggning, skyddszoner och närmiljö 
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Skuggningen av bäcken är god på den nedre delen av sträckningen, men svag när bäcken rinner ge-

nom jordbruksmarken. Vid de mindre skuggade partierna är det värdefullt om skuggningen kunde 

ökas. 

 

Övrigt 

Det som bedöms som den viktigaste åtgärden när det gäller Sandrydsbäcken är om området (A1- A3) 

med närmiljö, dvs lövskogsbranten med bäckmiljön kan hållas intakt och utvecklas.  

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockabäcken 
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Stockabäcken rinner från Stockasjön ner till Storån. Bäcken är ca 1,65 km lång och har inventerats i 

hela sin sträckning. 

Närmiljön vid Stockabäcken består i sina övre delar i huvudsak av barrträdsdominerad blandskog och 

barrskog. I de nedre delarna dominerar lövskog och öppen mark. 

Strömmande-forsande biotoper dominerar på 1,5 km av sträckningen.  

Bäcken håller ca 1,5 km (0,36 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring. 

I Stockabäcken finns nio vandringshinder för fisk. Två hinder bedöms som definitiva för öring, övriga 

är partiella hinder. Alla hinder utom ett bedöms som definitiva för mört.  

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på ca 0,6 km (36 %).  

På kartorna (både fastighetskarta och Länsstyrelsen Webb-giskarta) finns dammar markerade i bäck-

en. Dessa är utritade som om bäcken skulle rinna igenom dessa. Detta stämmer inte. Dammarna 

utgör s.k. sidodammar till bäcken och bäcken har en egen sträckning avskilt från dammarna. Dock har 

dammarna åtminstone tidigare haft sin vattenförsörjning från bäcken. 

 

 

Vattenbiotopen 

Stockabäcken har ett ringlande lopp. Höjdskillnaden mellan Stockasjön och utloppet är ca 60 meter. 

Strömmande- forsande biotoper dominerar på 1,5 km (91 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 1,5 km (0,36 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 

och 3). Tämligen goda- goda lekområden för öring finns bitvis längs hela Stockabäckens sträckning. 
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Fig 31. Uppväxtområden för öring i Stockabäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Bäcken är kraftigt rensad eller rätad på ca 0,6 km (36 %).  

 

 

Fig 32. Rensningar och rätningar Stockabäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 59. Rätad sträcka (A9) 

 

Död ved i vattnet förekommer i varierande utsträckning i bäcken; måttlig omfattning på 0,8 km (49 

%) av sträckningen (≥6-25 stockar/100 meter), medan övriga 51 % har liten eller obetydlig andel död 

ved (<6 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken är mestadels god; ca 1,5 km (91 %) har god beskuggning (>50%) och bara 0,15 

km (9 %) har mindre god beskuggning. Ingen del av bäcken har dålig eller obefintlig beskuggning. 

När det gäller förekomsten av intressanta s.k. strukturelement och värdefulla natur- och kulturmil-

jöer bör i huvudsak nämnas sträckan nedströms väg 528 där bäcken har strömmande forsande bio-

toper. Närmiljön består av lövskog med inslag av ek och hassel. Bitvis förekommer branter i närmil-

jön.  

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Stockabäcken består i sina övre delar i huvudsak av barrträdsdominerad blandskog och 

barrskog. I de nedre delarna dominerar lövskog och öppen mark. 

Produktionsskog förekommer vid de övre delarna av bäcken och uppgår till knappt 1,5 km, d.v.s. 45 

% av närmiljön (båda sidor inräknat). Skyddszoner saknas. 

En mindre del av närmiljön utgörs av artificiell mark i form av åker och vägar. Denna typ av mark 

utgör ca 0,5 km (15 %) av sträckningen (båda sidor inräknat). I dessa fall finns en skyddszon av 

lövskog eller blandskog på knappt 0,4 km (79 %) vid bäcken. 
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Fig 33. Skyddszoner vid artificiell mark i Stockabäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Stockabäcken på denna sträcka finns två tillrinnande diken eller vattendrag som är av den storle-

ken att de bedöms kunna ha en påverkan på vattendraget.  

 

Vandringshinder 

I Stockabäcken finns nio vandringshinder för fisk. Två hinder bedöms som definitiva för öring, övriga 

är partiella hinder. Alla hinder utom ett bedöms som definitiva för mört. 

Fragmenteringsindex för Stockabäcken är 31 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat är vattendra-

get). 

Tabell 10. Vandringshinder i Stockabäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Nedre småfal-
len 

6390122 350505 Naturligt - 1 2 1 

D2 Blockfall 1 6390117 350669 Naturligt - 0,5 2 1 

D3 Väg 528 6390155 350740 Vägtrumma Ja 0,7 2 2 

D4 Kvarndämmet 6390133 350826 Damm Nej 2 2 2 

D5 Blockfall 2 6309142 350847 Naturligt - 0,2 1 0 

D6 Dammrest SV 
Anneberg 

6390209 350977 Dammrest + 
naturligt 

Nej 1,5 2 1 

D7 Blockfall 3 6390145 351371 Naturligt - 1 2 1 

D8 Forssträcka 
A14 

6390459 352403 Naturligt - * 2 1 

D9 Stockasjöns 
utlopp 

6390120 351801 Damm Ja 0,8 2 1 

* hindret består av en ca 150 meter lång fall- och forssträcka med flera mindre naturliga fall. Omfattar hela 

sträckan A14. 
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Vandringshinder D1- nedre småfallen 

Hindret utgörs av två mindre naturliga fall, vilka utgör partiella, men passerbara hinder för öring. 

Arter som mört kan inte passera detta hinder.  

 

Vandringshinder D2- blockfall 1 

Hindret består av ett mindre naturligt fall, vilket utgör partiellt, men passerbart hinder för öring. Ar-

ter som mört bedöms ha stora svårigheter att passera detta hinder. 

 

Bild 60. Hinder D2, blockfall 1. 

 

Vandringshinder D3- väg 528 

Hindret består av en vägtrumma under väg 528. Trummans utlopp har ett stalp på 0,8 meter och 

vattnet faller ner mot större block. Även inloppet till trumman utgör hinder. Ris och grenar ligger mot 

inloppet och minskar trummans förmåga att sluka vattnet. Detta innebär att en dämning uppstår vid 

högflöden. 
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Bild 61. Utlopp vägtrumma väg 528. 

 

 

Bild 62. Inlopp vägtrumma väg 528. 
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Vandringshinder D4- kvarndämmet 

Hinder D4 består av ett äldre kvarndämme som inte används idag. Fallet är ca 2 meter. Hindret är 

definitivt både för öring och mört. 

 

Bild 63. Hinder D4, kvarndämmet  

 

Vandringshinder D5- blockfall 2 

Hindret består av ett mindre naturligt fall, vilket utgör partiellt hinder för mört, men passerbart för 

öring. 

 

Bild 64. Hinder D5, blockfall 2. 
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Vandringshinder D6- Dammrest SV Anneberg 

Hinder D6 består av en gammal dammrest som ligger ovanför ett mindre fall. Ett träd har också fallit 

över hindret. Fallet har en sammanlagd höjdskillnad på 1,5 meter. Hindret är partiellt, men passer-

bart för öring och definitivt för mört. 

 

Bild 65. Hinder D6, dammrest SV Anneberg. 

 

Vandringshinder D7- blockfall 3 

Hindret består av ett mindre naturligt fall, vilket utgör partiellt, men passerbart hinder för öring. Ar-

ter som mört kan inte passera detta hinder. 

 

Bild 66. Hinder D7, blockfall 3. 
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Vandringshinder D8- fors- och fallområde A14 

Hindret består av ett forsparti med flera mindre naturliga fall. Hindret sträcker sig över hela sträckan 

A14. Hindret utgör partiellt, men passerbart hinder för öring.  

 

Bild 67. Bilden visar en del av sträcka A14. 

 

Vandringshinder D9- Stockasjöns utlopp 

Hinder D9 består av ett dämme vid Stockasjöns utlopp. Nivån kan regleras med träsättare.  Fallet 

som dammen orsakar är 0,8 meter. Ett galler finns vid öppningen i dammen. Hindret utgör partiellt, 

men passerbart hinder för öring. 

 

Bild 68. Hinder D9. Stockasjöns utlopp. 
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Förslag på åtgärder i Stockabäcken 

Vandringshinder 

Stockabäcken har två definitiva vandringshinder för öring; väg 528 (D3) och kvarndammen (D4). Av-

ståndet mellan hinder D3 och D4 är bara ca 50 meter. Uppströms hinder D4 finns 1,1 km (0,26 ha) 

tämligen goda- mycket goda uppväxtområden för öring (klass 2 och 3). Dessa definitiva hinder bör 

därför åtgärdas. Det är dock inte motiverat att åtgärda bara ett av hindren, utan de bägge hindren 

måste därför behandlas tillsammans för att uppnå största möjliga ekologisk nytta. 

Hur vägtrumman skall åtgärdas måste studeras mer noggrant. Det är inte möjligt att tröskla upp och 

höja botten på nedströmssidan då fallet är för högt.  

När det gäller den gamla kvarndammen (D4) görs bedömningen att ett omlöp runt dammen på bäck-

ens norra sida (beteshagen) skulle vara den bästa lösningen. 

Vandringshinder D9 (sjöutloppet) bör också åtgärdas för att kunna möjliggöra en migration av fisk 

mellan sjön och bäcken. Dammen vid sjöutloppet har en betydelse för sjönivåerna. Därför måste 

syfte med dammen och skötseln tas med i bedömning av åtgärd. Om dammen skall vara intakt är det 

möjligt att göra en kringfåra (omlöp) runt dammen. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Stockabäcken har bedömts vara kraftigt rensad på 0,6 km av sin sträckning. Dessa rensningar har 

ingen funktion idag och bör återställas. Sten och block från tidigare rensningar finns i huvudsak upp-

lagt vid bäckens stränder. 

 

Beskuggning, skyddszoner och närmiljö 

Skuggningen av bäcken är till stora delar god. Det är värdefullt om den höga beskuggningsgraden 

kunde bestå med en skyddande zon av träd och buskar längs bäcken, samt att öka beskuggningen på 

de partier som har lägre beskuggning. 

På den nedre delen av sträckan förekommer fors- och strömsträckor inbäddat i lövskog. Lövskogs-

branter med betesmarker finns i anslutning till bäcken. Dessa naturtyper har ett stort naturvärde. 

 

Övrigt 

Vid Stockabäcken finns flera sidodammar, två nedströms väg 528 och en uppströms. Dessa verkar 

inte skötas idag. Dammvallar och vattenförsörjning till dammarna bör ses över. Småvatten i land-

skapet har en stor ekologisk betydelse. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Sundstorpsån 

Sundstorpsån har sin upprinnelse i Öresjöarna, Toleredssjön, Kroksjön, Gökalidssjön mfl sjöar norr 

om Lygnerns vider. Sundstorpsån som mynnar i Sundsjön har inventerats i ca 9,7 km av sin sträck-

ning, upp till sammanflödet mellan sjöarna Tolaredssjön och Kroksjön. 

Bäckens närmiljö domineras i de nedre delarna av åkermark. Högre uppströms övergår närmiljön i 

betesmark och lövskog. Den övre delen av åns närmiljö består i huvudsak av barrträdsdominerad 

skog och då även med ett större inslag av produktionsskog. 

I Sundstorpsån har fem vandringshinder identifierats, var av ett av dem (hinder D2) är definitivt hin-

der för alla arter. Övriga hinder är partiella, men passerbara för öring. Hinder D2, utgörs av dammen 

vid den numera nedlagda Nåkälla kvarn som är belägen ca 6,2 km uppströms mynningen i Sundsjön. 

I Sundstorpsån dominerar strömmande-forsande biotoper på 1,6 km av sträckningen. Bäcken håller 

ca 3,8 km (1,33 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring. 

Av Sundstorpsån totala längd är ca 1 km kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. 
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Vattenbiotopen 

Sundstorpsån har till största delen ett ringlande lopp. 

I Sundstorpsån dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 2,2 km (33 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 3,8 km (1,33 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 

och 3), vilket utgör ca 39 % av bäckens längd. Lekområden för öring finns bitvis längs hela Sundstorp-

såns sträckning från några hundra meter nedströms Nåkälla kvarn upp till övre gränsen för invente-

ringen. Lekområdena varierar från tämligen god kvalitét till mycket god kvalitét. 

 

Fig 34. Uppväxtområden för öring i Sundstorpsån. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Ca 1,0 km (10 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  

 

 

Fig 35. Rensningar och rätningar Sundstorpsån. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 69. Rensad sträcka, A19. 

Död ved i vattnet förekommer enligt följande; liten eller obetydlig omfattning (0- 6 stockar/100 me-

ter) på 6 km (62 % av sträckningen) och måttlig omfattning (≥6-25 stockar/100 meter) på 3,7 km (38 

%). Ingen del har riklig förekomst av död ved (>25 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken är relativt god; ca 3,7 km (38 %) har bra beskuggning (>50 %), ca 6 km (62 %) 

mindre bra beskuggning (5-50 %). Ingen del har dålig eller obetydlig beskuggning. 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör i första hand 

nämnas sträckorna där ån meandrar sig fram i betesmarker (sträcka A5) och lövskogar (sträcka A6- 

A7). På sträcka A6 och A7 finns förutom branter även strandområden som översvämmas. 

Vid Nåkälla kvarn finns ruiner kvar från tidigare kvarnverksamhet. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Sundstorpsån består i de nedre delarna av åkermark. En bit uppströms övergår närmil-

jön i betesmark och därefter i lövskogslandskap. Högre uppströms i vattendraget ökar barrträdsinsla-

get och därmed också produktionsskogarna. 

Produktionsskog förekommer vid 3,7 km av bäcken (bägge sidor inräknat). Skyddszoner finns vid 

närmare 1,4 km (38 %) av produktionsskogen.  
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Fig 36. Skyddszoner vid produktionsskog i Sundstorpsån. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar), 8,3 km (bägge sidor 

inräknat) finns skyddszoner på ca 4,0 km (48 %). 

 

 

Fig 37. Skyddszoner vid artificiell mark i Sundstorpsån. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Sundstorpsån rinner 13 diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 
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Vandringshinder 

I Sundstorpsån finns fem vandringshinder för fisk. Av dessa bedöms ett hinder vara definitivt för 

öring (Nåkälla kvarn). Övriga hinder bedöms som partiella för öring. Nåkälla kvarn bedöms vara defi-

nitivt hinder även för uppvandrande ål. 

Fragmenteringsindex för Sundstorpsån är 37 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat är vattendra-

get). 

 

Tabell 11. Vandringshinder i Sundstorpsån. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Användning Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Nåkälla 
kvarn 

6377312 339108 Damm Nej 5 2 2 

D2 Trädämme 
NO Nåkälla 

6377370 339179 Damm Nej 11-2) 2 1 

D3 Gökalid 6378066 339293 Kulvert Ja 0,2 1 1 

D4 Blockravin 
NO Gökalid 

6378952 339959 Blockravin - 0,23) 1 0 

D5 Stenspång 6379206 340214 Stenspång/tröskel Nej 0,24) 1 0 
1= dammen har sannolikt betydelse för de som bor i husen/stugorna vid bäcken 

2= svårbedömt pga. mycket ris och grenar 

3)= svårbedömt vid den låga vattenföring som rådde vid inventeringen. Fallhöjden fördelar sig på en forssträcka 

4)= spången har ingen synlig användning idag, ej skött 

 

Vandringshinder D1- Nåkälla kvarn 

Hindret utgörs av en äldre kvarndamm som idag inte har någon funktion. Hindret är definitivt för alla 

arter utom möjligen ål. Ålyngel har en viss möjlighet att klättra upp för dammväggen, men dammen 

bör ändå betecknas som definitivt hinder även för ål. I anslutning till dammen finns byggnadsruiner 

och fundament från kraftverkstub mm. Området har ett kulturhistoriskt värde. 
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Bild 70. Nåkälla kvarn, hinder D1. 

 

Vandringshinder D2- trädämme NO Nåkälla 

Hindret som är beläget bara knappt 100 meter uppströms Nåkälla kvarn (D2) utgörs av ett 

trädämme. Hindret är partiellt för öring, men definitivt för mört. Syftet med dammen är oklart, men 

troligen är den till för att skapa ett vattendjup och en vattenspegel nedanför tomterna. 

 

Bild 71. Sundstorpsån hinder D2, trädämme. 
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Vandringshinder D3- kulvert under väg och kraftverksområde 

Hindret utgörs av en ca 20 meter gjuten kulvert. Det finns inget fall vid kulvertens utlopp. Däremot är 

vattenhasigheten relativt hög inne i kulverten och botten består av betong, vilket innebär att inga 

viloplatser eller ståndplatser för uppvandrande fisk finns inne i kulverten. Bedömningen är därför att 

kulverten i viss mån utgör ett vandringshinder framförallt för mer svagsimmande arter som mört .fl. 

 

Bild 72. Sundstorpsån hinder D3, inlopp kulvert under väg och kraftverksområde.  

 

Vandringshinder D4- blockravin NO Gökalid 

Hindret utgörs av en större ansamling av block på en fallsträcka. Sträckan ligger djupt nere i en bergs-

ravin. Vattnet rinner under blocken och hindret är därför svårbedömt. Bedömningen är att hindret är 

definitivt för mört, partiellt, men passerbart för öring. Hindret är naturligt. 

 

Bild 73. Sundstorpsån hinder D4, blockravin.  
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Vandringshinder D5- stenspång 

Hindret utgörs av en mindre stenspång. Ris och grenar har samlats mot stenspångens övre del. Hind-

ret orsakar också dämning vid högre flöden. Spången ser inte ut att skötas och har ingen användning 

idag. 

  

Bild 74. Sundstorpsån hinder D5, stenspång 

 

Förslag på åtgärder i Sundstorpsån 

Vandringshinder 

Bäcken har fem vandringshinder, varav ett definitivt. 

Att åtgärda hinder D1 och D2 är mycket angelägna åtgärder. Passage vid Nåkälla kvarn innebär att 

ytterligare 3,5 km (1,2 ha) uppväxtområden kan göras tillgängliga för öring. Uppskattningsvis 90 % av 

uppväxtområdena för öring i Sundstorpsån ligger uppströms Nåkälla kvarn! Åtgärden bedöms ha 

mycket hög prioritet. Hinder D1 och D2 bör åtgärdas samtidigt. Vid hinder D2 bör en kontroll göras 

avseende syftet med dammen och en bedömning skall göras hur lösningen skall se ut. 

Av övriga hinder krävs mycket liten insats för att underlätta för fiskens uppströmsvandring. Vid hin-

der D3 bör låga trösklar anläggas inne i kulverten och vid stenspången (D5) bör en upprensning ske. 

Blockhindret i ravinen (D4) är ett naturligt hinder och bör kanske därför lämnas som det är. Hindret 

bör dock kontrolleras vid olika flöden. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

En mindre del (ca 10 %) av ån är kraftigt rensad eller rätad. I möjligaste mån bör biotopvårdsåtgärder 

och restaureringar göras på dessa sträckor. 
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Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen av bäcken är relativt god och ingen del av bäcken har dålig eller obetydlig skuggning. 

Det är dock värdefullt om skuggningen kan ökas på de mindre skuggade partierna och sedan upp-

rätthålla en skyddande zon av träd längs bäcken.  

 

Övrigt 

På sträcka A5 har ån ett meandrande lopp i ett beteslandskap och på sträcka A6- A7 meandrar sig 

bäcken fram i ett lövskogsområde där både översvämningszoner och branter förekommer. Bägge 

dessa naturtyper har ett stort ekologiskt värde och bör bevaras och underhållas. 

På sträcka A21 (NO Gökalid) finns ett mäktigt område där bäcken strömmar/forsar fram djupt ned-

skuren i en bergsravin. Detta område med närmiljö bör ha någon form av skydd eller avtal. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Svansjöbäcken 

Svansjöbäcken har sin upprinnelse i Svansjöarna med omgivande skogsmarker. Svansjöbäcken har 

inventerats i hela sin längd, ca 3,7 km. Svansjöbäcken rinner samman med Sundstorpsån i höjd med 

Nåkälla. 

Närmiljön vid Svansjöbäcken består i de nedre delarna av lövskog där bäcken också har ett meand-

rande lopp. En bit uppströms övergår närmiljön i åker och betesmark. Ytterligare uppströms i vatten-

draget ökar barrträdsinslaget och därmed också produktionsskogarna. 

I Svansjöbäcken har 13 vandringshinder identifierats, var av ett av dem (hinder D2) är definitivt hin-

der för all arter utom ål. Hinder D2 utgörs av fallet vid den numera nedlagda sågen vid Svanshult, ca 

1,5 km uppströms sammanflödet med Sundstorpsån. Övriga hinder är partiella, men passerbara för 

öring. Hinder D11 och D12 bedöms dock som svårpasserbara. 

I Svansjöbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 1,8 km av sträckningen. Bäcken 

håller ca 2,2 km (0,39 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring.  

Av Svansjöbäcken totala längd är ca 1,8 km kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. 

På kartorna (både fastighetskarta och Länsstyrelsen Webb-giskarta) är bäcken inte utritad på sträck-

an mellan Svanshult och Halvordsgärde. Det verkar på kartorna som om flödet i stället skulle komma 

norrifrån, från Ängen. Detta stämmer inte utan bäcken rinner hela tiden på södra sidan av väg 1609. 
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Vattenbiotopen 

Svansjöbäcken har till största delen ett svagt ringlande eller rakt lopp. Den nedersta delen (knappt 

0,3 km) har ett meandrande lopp genom lövskog. 

I Svansjöbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 1,8 km (49 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 2,2 km (0,39 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 

och 3), vilket utgör ca 59 % av bäckens längd. 

 

Fig 38. Uppväxtområden för öring i Svansjöbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Drygt 1,8 km (49 %) av bäcken är kraftigt påverkat av rensningar eller har rätats.  

 

 

Fig 39. Rensningar och rätningar Svansjöbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 75. Rätad sträcka genom åker- och betesmark (A6). 

 

Död ved i vattnet förekommer sparsamt; liten eller obetydlig omfattning (0- 6 stockar/100 meter) på 

3 km (81 % av sträckningen) och måttlig omfattning (≥6-25 stockar/100 meter) på 0,7 km (19 %). 

Ingen del av bäcken har riklig förekomst av död ved (>25 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken varierar; ca 0,9 km (24 %) har god beskuggning (>50%), 2 km (54 %) har 

mindre bra beskuggning (5-50 %) och 0,8 km (22 %) har dålig eller obetydlig beskuggning (< 5 % be-

skuggning). 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör i första hand 

nämnas; de nedre ca 300 metrarna av bäcken där bäcken har ett meandrande lopp genom lövskog 

som bitvis översvämmas, samt sträckan strax uppströms (A4) där bäcken faller över flera hällar i ett 

beteslandskap. På den övre delen (sträcka A30) finns också ett par hällpartier och fall (se vandrings-

hinder). 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Svansjöbäcken består i de nedre delarna av lövskog, vilket uppströms övergår i åker 

och betesmark. Högre uppströms i vattendraget ökar barrträdsinslaget och därmed också produkt-

ionsskogarna. 

Produktionsskog förekommer vid 1,8 km av bäcken (bägge sidor inräknat). Skyddszoner saknas helt. 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar) 2,4 km (bägge sidor 

inräknat) finns skyddszoner på knappt 0,4 km (16 %). 
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Fig 40. Skyddszoner vid artificiell mark i Svansjöbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Svansjöbäcken rinner fyra diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 

 

Vandringshinder 

I Svansjöbäcken finns 13 vandringshinder för fisk. Av dessa bedöms ett hinder vara definitivt för öring 

(fallet vid Svanshult, D2). Övriga hinder bedöms som partiella, men passerbara för öring.  Hinder D11 

och D12 bedöms som svårpasserbara för öring. Alla hinder bedöms vara passerbara för ål. 

Fragmenteringsindex för Svansjöbäcken är 41 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat är vattendra-

get). 
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Tabell 12. Vandringshinder i Svansjöbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Använd- 
ning 

Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Betes-
hagen A4 

6376899 338862 Naturligt - 101) 2 1 

D2 Svans-
hultsåg 

6377422 339815 Naturligt - 10- 152) 2 2 

D3 Gamla 
stenbron 

6377446 339815 Naturligt - 0,23) 2 1 

D4 Sågverks-
området 

6377478 339834 Kulvert Ja 0,14) 2 1 

D5 Årenäs-
vägen 

6377497 339870 Stenbro Ja 0,3 2 1 

D6 Traktor- 
väg 

6377950 340288 Väg- 
trumma 

Ja 0 1 0 

D7 Invid väg 
934 

6377977 340323 Naturligt - 0,4 1 0 

D8 Uppfart 
bostad 

6378007 340367 Trumma Ja 0,2 2 1 

D9 Hällar V 
Ekedalen 

6378058 340466 Naturligt - 1 2 1 

D10 Litet fall 
Halvors-
gärde 

637802 340647 Naturligt - 0,35 2 1 

D11 Bergs-
rännan 

6378457 340957 Naturligt - 1,5 2 1 

D12 Vattenfall 6378501 341059 Naturligt - 1,2 2 ? 

D13 Sjöutlopp 6378640 341368 Dämme Nej ? ? ? 
1)= 3-4 fall över hällar på sträcka A4 (drygt 100 meter) 

2)= fall på sammanlagt 10-15 meter vid sågen 

3)= fallet under bron är naturligt 

4)= ca 35 meter kulvertering under sågverksområdet  
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Vandringshinder D1- beteshagen 

Hindret består av 3-4 fall över hällar på en sträcka om ca 100 meter. 

 

Bild 76. Beteshagen, hinder D1. Hindret består av flera fall över hällar där bilden visar det högsta fallet. 

 

Vandringshinder D2- fallet vid Svanshults såg 

Hindret består av ett naturligt vattenfall med en fallhöjd på 10-15 meter. Fallhöjden har tidigare ut-

nyttjats för drift av ett sågverk som numera är nedlagt. Hindret är definitivt för alla arter utom ål. 

 

Bild 77. Svansjöbäcken hinder D2, fallet vid Svanshults såg. 
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Vandringshinder D3- gamla stenbron 

Hindret består av ett mindre naturligt fall över hällar. Över hällen finns en äldre körväg till sågen, där 

bron består av flata stenar. 

 

Bild 78. Svansjöbäcken hinder D3, gamla stenbron. 

 

Vandringshinder D4- kulvertering under sågverksområdet 

Hindret består av en ca 35 meter lång kulvertering under sågverksområdet. Vattenhastigheten är 

relativt hög inne i kulverten, åtminstone i den nedre delen. 

 

Bild 79. Svansjöbäcken hinder D4, kulvertering. 
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Vandringshinder D5- Årenäsvägen 

Under Årenäsvägen finns en stenbro med en botten som slutar med ett fall på ca 0,3 meter 

 

 Bild 80. Svansjöbäcken hinder D5, Årenäsvägen. 

 

Vandringshinder D6- traktorväg 

Hindret består av en betongtrumma som ligger med lutning, men inget stalp finns vid trummans ut-

lopp. Inloppet har delvis täppts till av ris, grenar och sand. 

 

 Bild 81. Svansjöbäcken hinder D6, trumma vid traktorväg. Bilden visar trummans inlopp. 
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Vandringshinder D7- invid väg 934 

Invid väg 934 har bäcken rätats och bäcken rinner helt nära vägen. Ett mindre fall på ca 0,4 meter 

finns på detta parti. Hindret har bedömts som naturligt, men det är möjligt att det också påverkats i 

samband med rätningen. 

 

 Bild 82. Svansjöbäcken hinder D7, invid väg 934. 
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Vandringshinder D8- uppfart bostad 

Vid uppfartsvägen till bostaden ligger en trumma som slutar med ett stalp och vattnet faller över 

hällar på nedströmssidan. Trumman ligger med en viss lutning och vattenhastigheten är relativt hög i 

nedre delen av trumman. 

 

 Bild 83. Svansjöbäcken hinder D8, uppfart bostad. 

 

 

Vandringshinder D9- hällparti V Ekedalen 

Hindret består av ett fall över hällar. Total höjd på fallet är ca en meter. Bild saknas på detta hinder, 

men hindret påminner om det hinder som visas på bild för hinder D8. 
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Vandringshinder D10- litet fall vid Halvorsgärde 

Detta hinder består av ett mindre naturligt fall på ca 0,3 meter. 

  

Bild 84. Svansjöbäcken hinder D10, litet fall vid Halvorsgärde. 

 

Vandringshinder D11- bergsrännan 

Detta hinder består av en ”ränna” i en berghäll. Det är svårt att avgöra om detta är en naturlig form-

ation eller om den delvis kan vara gjord av människan. I rännan ligger några större stenar som hind-

rar vattnet. Nedanför rännan faller vattnet över ytterligare en häll. Den initiala bedömningen är att 

öring skulle kunna klara hindret vid högre flöden. Hindret är dock svårpasserbart och bedömningen 

är något osäker. 
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Bild 85. Svansjöbäcken hinder D11, hällparti med bergsränna ca 450 m nedströms Svansjön. Bilden visar övre 

delen av hindret. 

 

Vandringshinder D12- vattenfall 250 meter nedströms Svansjön 

Detta hinder består av ett naturligt vattenfall med en fallhöjd på ca 0,8 meter. 

  

Bild 86. Svansjöbäcken hinder D12,nNaturligt vattenfall 250 meter nedströms Svansjön. 
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Vandringshinder D13- Svansjöns utlopp 

Vid utloppet av Svansjön finns ett stendämme. På uppströmssidan av dämmet har sand och grenar 

satts av. Vattnet rinner på något sätt undertill och det är svårt att bedöma i vilken utsträckning som 

detta utgör vandringshinder. Som hindret ser ut idag har det också en reglerande effekt på sjön och 

gör att vattenståndsfluktuationerna ökar. Tröskeln verkar inte ha någon skötsel. 

  

Bild 87. Svansjöbäcken hinder D13, mindre dämme vid Svansjöns utlopp. 

 

 

Förslag på åtgärder i Svansjöbäcken 

Vandringshinder 

Svansjöäcken har 13 vandringshinder, varav ett med säkerhet utgör definitivt (hinder D2). Övriga 

hinder bedöms vara partiella för öring även om ett par av dem är svårpasserbara (D11 och D12). 

Fallet vid Svanshults såg (D2) är definitivt för öring. Fallet har dock påverkats av människan och det är 

oklart hur det sett ut där tidigare. Det är därför av intresse att göra ytterligare efterforskningar när 

det gäller historiken avseende vattenfallet och göra fördjupade bedömningar. Om bedömningen 

efter en sådan genomgång kvarstår att hindret är naturligt är det inte på samma sätt motiverat att 

åtgärda detta för fisk. I så fall är det inte heller motiverat att åtgärda de hinder som ligger på såg-

verksområdet uppströms, hinder D3-D5. Dessa ligger mycket nära varandra och vinsten att åtgärda 

dessa är mycket små med tanke på det definitiva hindret (D2) nedströms. 

Om man i stället tänker sig att underlätta för en nedströmsvandring från Svansjön finns ett naturligt 

fall på 0,8 meter ca 250 meter nedströms Svansjön (D12). Detta hinder kan sannolikt passeras av 

öring vid högre flöden. Det går också att göra en del åtgärder vid detta fall för att underlätta passa-

gen. Detsamma gäller för hinder D 11 (bergsrännan) som är beläget drygt 450 meter från sjön. 

Mellan det definita hindret D2 vid Svanhults såg och Svansjön finns 0,22 ha uppväxtområden för 

öring. 
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Den mest prioriterade åtgärden avseende vandringshinder i Svansjöbäcken är dock att börja med att 

rensa upp vid tröskeln i Svansjöns utlopp och se till att den inte hindrar fiskens vandring. Dessutom är 

det viktigt att se till att tröskeln inte orsakar korttidsfluktuationer på sjön. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Bäcken är i ca 1,8 km (ca 49 %) av sin sträckning kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. I 

möjligaste mån bör dessa sträckor vara föremål för restaurering.  

 

Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen längs bäcken varierar, dock har merparten av ån mindre bra eller dålig beskuggning. Det 

vore därför värdefullt om skuggningen kunde ökas på de mindre skuggade partierna och sedan upp-

rätthålla en skyddande zon av träd längs bäcken.  

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. (Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Tomtabäcken 

Tomtabäcken har sin upprinnelse i Stora Bergsjön med omgivningar norr om Dukared. Tomtabäcken 

har inventerats upp till i höjd med Kronäng/Dukared, en sträcka på ca 3,6 km. Tomtabäcken rinner 

samman med Storån i höjd med Apelskog. 

Närmiljön vid Tomtabäcken består i de nedre delarna i huvudsak av kuperade betesmarker, för att 

uppströms domineras av åkermark och produktionsskogar. Skyddszoner saknas i stort sett eller före-

kommer endast i mycket begränsad omfattning. 

I Tomtabäcken finns fyra vandringshinder för fisk. Samtliga bedöms vara partiella, men passerbara 

för öring. Det övre hindret är artificiellt, övriga är naturliga. Alla hinder bedöms vara passerbara för 

ål. 

I Tomtabäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på knappt 0,7 km (19 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 1,1 km (0,22 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring. 

Drygt 1,9 km (53 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  
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Vattenbiotopen 

Tomtabäcken har ett svagt ringlande eller rakt lopp.  

I Tomtabäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på knappt 0,7 km (19 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 1,1 km (0,22 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 

och 3), vilket utgör ca 31 % av bäckens längd. Lekområden för öring finns bitvis på hela sträckningen 

på de strömmande partierna. Lekområdena håller dock inte optimal kvalitét. 

 

Fig 41. Uppväxtområden för öring i Tomtabäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Drygt 1,9 km (53 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  

 

 

Fig 42. Rensningar och rätningar Tomtabäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Bild 88. Rätad sträcka genom åkermark (A13). 

Död ved i vattnet förekommer enligt följande; liten eller obetydlig förekomst (0- 6 stockar/100 me-

ter) på 1,8 km (50 %) och måttlig förekomst (≥6-25 stockar/100 meter) på 1,6 km (44 %). Knappt 0,2 

km (6 %) har riklig förekomst (>25 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken är varierad; ca 1,7 km (47 %) bra beskuggning (>50%), 1,2 km (33 %) har 

mindre bra beskuggning (5-50 %) och 0,7 km (19 %) har dålig eller obefintlig beskuggning. 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör i första hand 

nämnas att på bäckens vänstra sida på den nedersta delen (sträcka A1-A2) är närmiljön brant med 

större träd, främst gran. En del av träden har fallit. Bäcken rinner i ett strömmande forsande lopp 

nere i en ravin på detta parti. Sträckan utgör en potentiellt värdefull biotop. 

Uppströms detta parti finns en kuperad betesmark där vattnet är strömmande och forsande och 

bitvis faller över hällar. 

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Tomtabäcken består i de nedre delarna i huvudsak av kuperade betesmarker, för att 

uppströms domineras av åkermark och produktionsskogar.  

Produktionsskog förekommer vid närmare 1 km av bäcken (bägge sidor inräknat). Skyddszoner sak-

nas helt. 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar), drygt 4,1 km (bägge 

sidor inräknat) finns skyddszoner på knappt 0,2 km (5 %). 
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Fig 43. Skyddszoner vid artificiell mark i Tomtabäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

 

Diken 

Till Tomtabäcken rinner fyra diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 

 

Vandringshinder 

I Tomtabäcken finns fyra vandringshinder för fisk. Samtliga bedöms vara partiella, men passerbara 

för öring. Det övre hindret är artificiellt, övriga är naturliga. Alla hinder bedöms vara passerbara för 

ål. 

Fragmenteringsindex är 0 då definitiva vandringshinder för öring saknas. 

Tabell 13. Vandringshinder i Tomtabäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Använd- 
ning 

Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Småfallen 6384427 347100 Naturligt - 21) 2 1 

D2 Litet fall 6384566 347128 Naturligt - 0,3 2 1 

D3 Hällar i 
betesha-
gen 

6384592 347145 Naturligt - 52) 2 1 

D4 Liten kör-
väg 

6385430 349654 Trumma Ja 0,2 2 1 

         
1)= mindre fallområde med en total fallhöjd på ca 2 meter 

2)= fall över hällar på ett parti om ca 30 meter 
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Vandringshinder D1- småfallen 

Hindret består av några mindre fall i nedre delen av bäcken. 

 

Bild 89. Småfallen, hinder D1. Hindret består av flera små fall. 

 

Vandringshinder D2- litet fall 

Hindret består av ett mindre fall med en fallhöjd på ca 0,3 meter.  

 

Bild 90. Tomtabäcken hinder D2, litet fall 
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Vandringshinder D3- hällarna i beteshagen 

Hindret består av ett område där vattnet faller över hällar. Hela häll- och forspartiet är ca 30 meter 

långt. 

 

Bild 91. Tomtabäcken hinder D3, hällområdet i beteshagen. Bilden visar en del av hällområdet. 

 

Vandringshinder D4- Lilla körvägen 

Hindret består av en trumma under en mindre körväg. Trumman slutar med ett stalp på ca 0,2 meter. 

 

Bild 92. Tomtabäcken hinder D4, trumma under mindre körväg.  
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Förslag på åtgärder i Tomtabäcken 

Vandringshinder 

Bäcken har fyra vandringshinder, varav de tre nedre är naturliga och består av mindre fall och hällar. 

Bedömningen är att fallen och hällarna utgör partiella, men passerbara hinder för öring. Eftersom 

hindren är naturliga är det inte på samma sätt motiverat att åtgärda dessa. Dock kan man underlätta 

uppströmsvandringen genom att göra en del mindre åtgärder vid dessa hinder. 

Det övre hindret (D4) är artificiellt (vägtrumma) och bör åtgärdas. Hindret kan åtgärdas relativt en-

kelt genom att botten och vattenytan höjs upp på nedströmssidan. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Drygt 1,9 km (53 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats. I möjligaste mån bör 

dessa sträckor vara föremål för restaurering.  

 

Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen längs bäcken varierar, dock har mer än hälften av bäcken mindre bra eller dålig be-

skuggning. Det vore därför värdefullt om skuggningen kunde ökas på de mindre skuggade partierna 

och sedan kunna upprätthålla en skyddande zon av träd längs bäcken. Det kan dock många gånger 

vara svårt att öka beskuggningen på de sträckor där omgivningen utgörs av produktiv åkermark. 

 

Övrigt 

På bäckens vänstra sida längst ner mot Storån finns ett brant parti med större träd, främst gran. En 

del av träden har fallit. Bäcken rinner i ett strömmande forsande lopp nere i en ravin på detta parti. 

Sträckan utgör en potentiellt värdefull biotop. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 
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Ularåsbäcken 

Ularåsbäcken har sin upprinnelse i skogs- och våtmarksområdena norr och öster om Stora Öresjön, 

öster om Ubbhult. Ularåsbäcken har inventerats upp till utloppet av Flottatjärn, en sträcka på drygt 

3,8 km. Ularåsbäcken rinner samman med Storån, nordost om Hulta by. 

I de nedre delarna rinner bäcken i huvudsak genom ett kuperat lövskogslandskap. Uppströms väg 

1611 finns ett mindre område med åkermark. Uppströms åkermarken övergår bäcken i ett barr-

trädsdominerat skogslandskap där produktionsskogar dominerar närmiljön.  

I Ularåsbäcken finns sju vandringshinder för fisk, varav fem är naturliga hinder. Av hindren är tre hin-

der definitiva för öring. Samtliga hinder bedöms vara passerbara för ål. 

I Ularåsbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 1,5 km (39 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 2,2 km (0,47 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 

och 3), vilket utgör ca 57 % av bäckens längd. 

Knappt 0,4 km (11 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  
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Vattenbiotopen 

Ularåsbäcken har ett svagt ringlande eller rakt lopp. Nedströms väg 1611 har bäcken ett meandrande 

lopp. 

I Ularåsbäcken dominerar strömmande-forsande biotoper på drygt 1,5 km (39 %) av sträckningen. 

Bäcken håller drygt 2,2 km (0,47 ha) tämligen bra till mycket bra uppväxtbiotoper för öring (klass 2 

och 3), vilket utgör ca 58 % av bäckens längd. Lekområden för öring, mestadels av god kvalitét, finns 

längs hela den inventerade sträckningen på strömsträckorna. 

 

Fig 44. Uppväxtområden för öring i Ularåsbäcken. Klass 0 = ej lämpligt, 1= möjligt ej bra, 2= tämligen bra och 3= bra-mycket bra 

 

Knappt 0,4 km (11 %) av bäcken är kraftigt påverkad av rensningar eller har rätats.  

 

 

Fig 45. Rensningar och rätningar Ularåsbäcken. Klass 0= ej rensad, 1= försiktigt rensad, 2=kraftigt rensad, 3 =omgrävd 
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Död ved i vattnet förekommer enligt följande; liten eller obetydlig förekomst (0- 6 stockar/100 me-

ter) på 1,1 km (29 %) och måttlig förekomst (≥6-25 stockar/100 meter) på 2,2 km (58 %). Ungefär 0,5 

km (13 %) har riklig förekomst av död ved (>25 stockar/100 meter). 

Skuggningen av bäcken är varierad; ca 1,6 km (42 %) av sträckan har god beskuggning (>50%), 1,9 km 

(50 %) har mindre god beskuggning (5-50 %) och 0,3 km (8 %) har dålig eller obefintlig beskuggning (< 

5 % beskuggning). 

När det gäller förekomsten av strukturelement eller naturvårdsintressanta inslag bör nämnas hela 

området från sammanflödet med Storån upp till ca 100 meter uppströms väg 1611. 

Från sammanflödet med Storån och upp till första vattenfallet (hinder D1), en sträcka på ca 350 me-

ter, har bäcken ett meandrande lopp genom aldominerad lövskog med fina ström och forspartier. 

Närmiljö och omgivning är bitvis brant. Sträckan håller mycket död ved och även en hel del nedfallna 

träd i närmiljön. Fler av träden är grova och stora. Detta område har potentiellt stora naturvärden 

och därmed ett stort bevarandevärde. Området avgränsas i sin övre del av ett vattenfall på 5 meter 

(hinder D1). 

I anslutning till väg 1611 finns ett vackert och mäktigt fallområde; med början ca 30 meter nedströms 

väg 1611 och vidare ca 100 meter uppströms vägen. Detta är ett sammanhängande fall- och forsom-

råde som håller fyra vattenfall på 1,2- 2,5 meter med forssträckor och hällar däremellan. Området 

avgränsas i sin nedre del av vandringshinder D2 och i sin övre del av hinder D4.  

 

Närmiljö och skyddszoner 

Närmiljön vid Ularåsbäcken består i de nedre delarna i huvudsak av ett kuperat lövskogslandskap. 

Uppströms väg 1611 finns ett mindre parti med åkermark. Uppströms åkermarken övergår bäcken i 

ett barrträdsdominerat skogslandskap där produktionsskogar dominerar närmiljön.  

Produktionsskog förekommer vid närmare 3,4 km av bäcken (bägge sidor inräknat). Skyddszoner 

saknas helt. 

I de fall som närmiljön utgörs av artificiell mark (åkermark, tomtmark, vägar), 0,8 km (bägge sidor 

inräknat), finns skyddszoner på knappt 0,3 km (36 %). 
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Fig 46. Skyddszoner vid artificiell mark i Ularåsbäcken. Klass 0= <3meter, 1= 3-10 meter, 2=10-30 meter, 3 =>30 meter 

 

Diken 

Till Ularåsbäcken rinner fyra diken som är av den storleken att de bedöms kunna ha en påverkan på 

vattendraget. 

 

Vandringshinder 

I Ularåsbäcken finns sju vandringshinder för fisk, varav fem är naturliga hinder. Tre hinder (naturliga) 

är definitiva för öring. Samtliga hinder bedöms vara passerbara för ål. 

Fragmenteringsindex för Ularåsbäcken är 50 (ju närmare 100 desto mer fragmenterat är vattendra-

get). 
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Tabell 14. Vandringshinder i Ularåsbäcken. Siffrorna för mört och öring anger en klassning av hindrets svårig-

hetsgrad i en skala 0-2 där 0= passerbart, 1= partiellt och 2= definitivt. Koordinater enligt Sweref. 

Nr Lokal Xkoord Ykoord Typ Använd- 
ning 

Fallhöjd 
meter 

Mört Öring 

D1 Fall 1 6385768 346540 Naturligt - 5 2 2 

D2 Fall 2 6385818 346454 Naturligt - 3,5 2 2 

D3 Väg 1611 6385890 346394 Väg-
trumma 

Ja 0,15 1 0 

D4 Fallområde 
S Nygården 

6385847 346443 Naturligt - 15-201) 2 2 

D5 Fall- och 
forsområde 
SV Ny-
gården 

6385775 345766 Naturligt - >102) 2 1 

D6 Block- 
hinder 
Fridhem 

6385487 345283 Naturligt - 0,5 1 0 

D7 Grusväg S 
Fridhem 

6385368 345082 Väg-
trumma 

Ja 0,15 2 1 

1)= större fall-och hällområde med tre fall med höjder mellan 1,2- 2 meter  

2)= naturligt fall med mycket block och sten i fallet 

 

 

Vandringshinder D1- fall 1 

Det nedre fallet är beläget ca 350 meter uppströms Ulåråsbäckens sammanflöde med Storån. 

 

Bild 93. Ularåsbäcken fall 1, hinder D1.  
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Vandringshinder D2- fall 2 

Fall nr 2 är beläget drygt 500 meter uppströms Ulåråsbäckens sammanflöde med Storån. 

 

Bild 94. Ularåsbäcken fall 2, hinder D2. 

 

Vandringshinder D3- väg 1611 

Hinder D3 utgörs av en dubbeltrumma under väg 1611. 

 

Bild 95. Ularåsbäcken hinder D3, trumma under väg 1611. 
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Vandringshinder D4- Fallområde S Nygården 

Hinder D4 utgörs av ett större sammanhängande fallområde. Hindret utgörs av hela sträckan A7, ca 

100 meter, där det finns tre fall på 1,2- 2 meters höjd. Däremellan finns hällpartier och forsområden. 

 

Bild 96. Ularåsbäcken hinder D4, fallområde S Nygården. Bilden visar det övre av tre närliggande fall. 

 

Vandringshinder D5- fallområde SV Nygården 

Hindret består av ett blockrikt vattenfall. Den totala höjden på vattenfallet kan uppskattas till > 10 

meter. 

 

Bild 97. Ularåsbäcken hinder D5, fallområde SV Nygården. 
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Vandringshinder D6- blockhinder vid Fridhem 

Hindret består av en mindre blockansamling och ett mindre fall på ca 0,5 meter. 

 

Bild 98. Ularåsbäcken hinder D6, blockhinder vid Fridhem. 

 

Vandringshinder D7- grusväg S Fridhem 

Hindret består av en vägtrumma under en grusväg S Fridhem. Trumman slutar med ett stalp på 0,15 

meter. 

 

Bild 99. Ularåsbäcken hinder D7, Vägtrumma S Fridhem. 
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Förslag på åtgärder i Ularåsbäcken 

Vandringshinder 

Bäcken har sju vandringshinder, varav fem är naturliga. Hinder D1, D2 och D4 består av naturliga 

vattenfall eller serier av vattenfall. Dessa är också definitiva hinder för öring. Eftersom hindren är 

naturliga finns det ingen anledning att göra åtgärder vid dessa. Det viktigaste när det gäller dessa 

hinder är i stället att se över naturskyddet på detta område, då dessa miljöer är både vackra och hål-

ler potentiellt stora naturvärden (se kapitel vattenbiotopen och under åtgärdsförslag-övrigt). 

Det vandringshinder som bör åtgärdas är vägtrumman S Fridhem (hinder D7). Ett åtgärdande av 

detta hinder skulle underlätta för fisk och andra vattenlevande organismer att kunna migrera i vat-

tendraget. Detta hinder bedöms som relativt enkelt att åtgärda genom att höja upp botten och vat-

tenyta nedström. 

 

Biotopvård och återställande av rensningar 

Drygt 0,7 km (18 %) av bäcken är kraftigt påverkat av rensningar eller har rätats. I möjligaste mån bör 

dessa sträckor vara föremål för restaurering.  

 

Beskuggning och skyddszoner 

Skuggningen av bäcken är varierad, men mer än halva bäcken har mindre bra beskuggning. Det vore 

därför värdefullt om skuggningen kunde ökas på de mindre skuggade partierna och sedan upprätt-

hålla en skyddande zon av träd längs bäcken. 

 

Övrigt 

Från sammanflödet med Storån och upp till första vattenfallet (hinder D1), en sträcka på ca 350 me-

ter, har bäcken ett meandrande lopp genom aldominerad lövskog med fina ström och forspartier. 

Närmiljö och omgivning är bitvis brant. Sträckan håller mycket död ved och en hel del nedfallna träd. 

Fler av träden är grova och stora. Detta område har potentiellt stora naturvärden och därmed ett 

stort bevarandevärde. Området avgränsas i sin övre del av ett vattenfall på 5 meter (hinder D1). 

I anslutning till väg 1611 finns ett vackert och mäktigt fallområde; med början ca 30 meter nedströms 

väg 1611 och vidare ca 100 meter uppströms vägen. Detta är ett sammanhängande fall- och forsom-

råde som håller fyra vattenfall på 1,2- 2,5 meter med forssträckor och hällar däremellan. Området 

avgränsas i sin nedre del av vandringshinder D2 och i sin övre del av hinder D4. Även detta område 

har ett stort värde. 

 

Generella åtgärder 

I och vid alla vattendrag bör generella hänsyn tas inom jord- och skogsbruk, samt inom annan verk-

samhet som påverkar vattendragen. Vidare bör förbättringar göras i närmiljön med åtgärder i exem-

pelvis tillrinnande diken. Lekområden för öring kan förbättras och generella biotopvårdsåtgärder 

utföras. Se även stycket Generella åtgärder, sid 8. 

 



 

134 
 

BIL 1 

 

BIL 1 



 

135 
 

 

 

BIL 2 



 

136 
 

 

 

BIL 2 



 

137 
 

 

 

BIL 3 



 

138 
 

 

 

BIL 3 



 

139 
 

 

 

BIL 4 



 

140 
 

 

 

BIL 4 



 

141 
 

 

 

BIL 5 



 

142 
 

 

 

BIL 5 



 

143 
 

 

 

BIL 6 



 

144 
 

 

 

 



 

145 
 

BIL 6 

 

BIL 7 



 

146 
 

 

 

BIL 7 



 

147 
 

 

 

Bil 8 



 

148 
 

 

 

BIL 8 



 

149 
 

 

 

BIL 9 



 

150 
 

 

 

BIL 9 



 

151 
 

 

 

BIL 10 



 

152 
 

 

 

BIL 10 



 

153 
 

 

 

BIL 11 



 

154 
 

 

 

BIL 11 



 

155 
 

 

 

BIL 12 



 

156 
 

 

 

BIL 12 



 

157 
 

 

 

BIL13 



 

158 
 

 

 

BIL 13 



 

159 
 

 

 

 



 

160 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milva AB 

Göteborgsvägen 11B 

451 42 Uddevalla 

Tfn 0522-37913 

Mobil 0703-74 10 01 

 

 

 



 

 

 

 




